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 قوش كب لكيحا ءارعشاا ريمأ



 نيمتسن كأيإو



 ىقوش وه نم

 هماقب

 .برملاف دارك الا ىلإ انلصأ در هللا همحر ىنأت غمس

 يوك اسوس رابدلا هذه مدق دلو ناكل وقو

 لماحان أو ىدج ناكو اشاب ىلع دمر صم ىلاو ىلإ رازجلا اش
 هلخدأفءاشن أو طخ ةيكرتلاو ةيبرعلا ةباتتك نسحي هبقلو همسا

 وهو ماخفلا ةالولا بقامتو'مايالا تلوادتمث هتيعم ىف ىلاولا
 ىلا يقيمالا بصانملا ىف باقتيو . ةيلاعلا بتارملا دلقتي

 هنافو كتاكنف ةيرصلا كزامحتلا اميما اغا ليل قلقا نآ

 مث بابشلا ةركس يف ىنأ اهددب ةيضار ةورث نع اذه يف
 هدحاو اناو هلظ ىف تشعو مؤرحم الو مدان ريغ هلمعل شاع

 كلت بدأ: ئح قيض قف قازآ لو هقؤر'ةعس نسال ١

 تانقأ ال نأ لبق نم هسفثل ىأر اك يل ىأر هناكف فال

 . ىولا تالضف نم
 ىلدجنلابفرعيو مياحكب دما همساف ىتدلاوا ىدج امأ

 هذه ىلع دفو .لودانالا رق ”ئدخإ' ةذح ىلإ ةبن



 كا

 00000 ااا رسم قو ةمدختساف كلذك ايتف دالبلا
 تبلج هروم نم اهلصأو ىدج هتقوتعع هجوز 9 موب لوأ

 )0 مدع ةلزنلا ةميفر غطقاكو . ازرثال برخ ءريسأ اهم

 نيرومغم اههالك الاز اف كاذك هدنع ابوبحم اهجوز ناكو

 ةصاخت ليكو وهو ىدج قوت ىتح ميركلا تببلا اذه ةمسنب
 هناجر | ىلإ مهتمرب ةيترم ققنيب رمأف زاشاب .ليعامسا ئويدملا

 هيلا راشلا ىويدحلا ناكو ًاتاسحإ ال اشاعم كلذ سسح نأو

 ولو هنجوز نم عنقأ الو هنم فعأ راجل» امهنع لوقبي

 « هتفعل افيفع هتيمسل هماهل اماح ىلا همس
 '00 اود ىكرج اينو كر نع اذإ ا

 هبوبأ تلفك 6 رصماملل هلفكت . هممت عرف ىف . ةمبرأ
 ل11 ليانلاو .لوفألا ففيكلا رسل لازامؤ.: لبق نم

 ىدادجأ ةربقمو . ىدابمو ىأشنم ىهو . ىدالب اهبا ىلع

 اذه ضيببو .نادجو ااهارف ىلد.ناوزلا

 ناطو الاو لاجرلا ىلإ بحت
 ءامدب ديس ىتثدح . ةرهأقلا رصع تناكف ىبدالو اما

 تنأو كابأ تقل لاق ىيللا ىلع خيشلا موجرلا رضعلا اذه



 تا ا

 هل تاقف همو يف هآر ًاماح ىلع صف ضعب' عضوي ل لمس
 اه يمبستةخالللا“ لك ا قدنم ةلوم كلان نسل امل“ هظراجأ النو

 مالسالا ىف
 تناكو توملا ضرم ىف خيشلا تدع ىإ :قفتا 5

 اذنه لوقي ىباطخ ردتباف مارهالا ةديرجنم ةخسن هدي ىف

 مالسالا ىف لبق اهنلقأم هللاوف قوشاي: كيبأ ايؤز ليوأت

 ةفضلمو اقر لتذيصق لاق ىئالوماب كلت امو تلق ١

 0ايام لو
 انقذ امس 7 سلتا الا
 هلل دما تلقو هلل, تذعتساف . اهأرقأ ىدب ىف ىهاهو

 اليتف مالسالا ىبرضِي مو« قرحلا » ىه هذه لعج ىذلا

 رسوم 4 نعم 6و كيلا كرم ىل ال ىدج ىتذخأ

 ىل يرو .اهونح قوف لع ونحم تناكو ىدلاوا تالا |

 ىوبدحلا ىلع ىب تلخد اهنأ ىتثدح . ةوجرم ربلا ىف لياخم
 نع لزسيال ىزصي ناك و ىرمع نم ةثلاثلا ىف نأ ليعامسا

 بهذلا نم ةردب ىويدحلا سلطف هباصعأ لالتخا نم ءامسلا
 لغتشا سهذلا ىلع تمقوف هيمدق دنع طاسبلا ىلع اهرتن مث



 دكه 5 مسا

 نمالا جرخب ال ءاود اذه تلاق ضر الا ىلإ رظنلا داتعي نا

 نم رعلا قابتشس ىتم ىلاهب اج لاق ىالوما: كئتذش

 راصإالا ىفىصعلا جاجرالا اذهلاربالو.رصم ىف هذلارثنيي

 هنيع تقلا الك ىيللا ىلع خيشلا موحرملا ناكو ىتدواعي
 داار كيم رجاخ» ىنتملل عارصملا اذه دمت نقل

 «نيث د ا

11010 



 ا
 ")ظني فيكو

 مظنيو . مهعم نبلو مهبم نوكيف . هباحصا نيب مظنن

 - .٠ ىمسرلا ممتجلا ىفو . هيديدحلا كسلا ىفو . ةبكرملا ىف:

 الإ مظني هنا هسيلج فرع الو. ءاشإ ثيحو ءاشل نيحو.

 روغ نم رداصلا مننلا هبشت ةمغمغ ءدد ىداب هنم 5 اذإ.

 نيش در انف تراوداقر دقو هيرظان ىأر م ديمب

 انيفخ ارا ىصإ هبيلعاهرمأو هنيبج ىلإ هدب مفر دقو هب رصل َّ ْ

 ثحابي ثحب ىا ىلإ لقتنا مظنلا لالخ ىف مطوق اذاف
 .ثيدحلا ىف هتداعك ةردابلا ليمج هيفاص نهذلا رضاح هيف“

 نر مب دمب ولو موظنلا كلذ فنأتسا اذا م
 ىنملا ةيقبل ًاظفاح هنع مئامرهظتسم هنع مطقني منك هيلإ
 هرمضي ىذلا'

 فتنارطم كب ليلخ نيرطقلا وع 57
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 "ارهش اهيسنو تمت امبرو اهمامت دمب ةديصقلا 82

 هر دهحج الو ةدحاو ةّسلج ىف اهبتكف اهركذ م

 | ١ قم ىف وأ سيف هدكي
 هما رص نم دع | لع وا هما ص ىلع هئيجيف ىنعملا اماف

 00 الع م هيما هلال هدفع تطال

 : مب را

 .لزتلا ةناياقم ”دمتي ةددعتم فاوذأ هيف هلف ىنبملا امو

 تابنونموهامت ىبأ ةفغايص نمو ىرتحبلا جسن نم هيف ىر

 رايهم تالساسم نمو ىضرا فيرثلا ت اجاقم نمو ىنتملا



 > روثنطا ُ روش نق رات

 َباينغلا
 0 راطو الا ةنعاو.') راذعلاةلوذو«"”رادآ مايأب ابشلا

 فيلملاكرةنيش» قادأل مذ يف :سررملا/ةائلوتم ؟7رابلا ا
 تفتلي ةوشنو ء اهارك لح 0! سيال ا: ةليبق ورا“ اها

 اهنارتشا لقعلاب ؟") :لبقلا ريت ولاةنجو «راها ريال قيفتطلا

 سأكسلاو ؛ حانج هب ضهنيال راط « هحانج ريغ ىف قشعلا
 ريغ ىف لاملاو.. ) جسازلا ةديلب قاسلا .ةيبغ ؛ هحار .ريغ نم

 ةيجئرفالاروهشلا ف(سرام) لباقي ةيربعلاروهشلا ىف رادآ )١(
 راطوأالا م١ هيحللا بناح رادغلا )0 ؟) عيبرا لهتسم وهو

 لينا: داارملاو سرفلا دلو وهو رهم عمج دايما () ضارغالا

 ريسلا ىرسلاو مونلا و رشف ىلا ةاننلا ةنملا (ه) امن .اوفنع

 ةنجلا (؛) ةلئاخغ ىف هذخأ "ىشلا سلخ. نم سلخلا. (5)-:ليللاف
 ةدالن و قاسلا ةوامغ (4 مز هن ونج نم نشل ن ونجا لبقملاو قرط

 اهنوشن فةضو اهحرف هلا نع ةيانك حارا



 د وال

 .« ةلودلاو ناطلسلا . هدغ ىف « هدي كلمو . هموب ىف هلغشو

 زرحت مل اذإ معن . هلوحام لكو كللاو « ةلوصلاو ناكمالاو

 هب زنمل مل اذإ لودو « "7 زيزملا زرملا ىف ىه اف بابشلا ىف
 اهتداغ اهدهشي مل اذإ تاذلو . زيزعلا "' رادلا ىف ل

 ام ةرهشلا هدا. تيولا ةركف اهحوارو« توفلا ةرسح

 نسحأو « هثاول تحن راسام تيصلا متمأو“ هئامس ىف راط

 ىف . "' هئادرب بيشق لع فرو « هئانثأ ىف ىتأ ام ءانثلا

  لالملا وأ « غوزبلا ف سمشلا عورت اك« غوبنلا عورب هعلاطم
 غولبلا ىف '* مالغلا

 ىف فرسي «هبإبب '”' رجتلل ًادعاق « هبابش بهن ايف
 .. .« هبابحاو هتبايص نيب ايصلا فلتيو « ''' هبابحو قيحرا
 اهؤلع الو "" نامدالا ىلع ىوقتال ," ناند كلت ! قفأ

 ىف تبني الو « نانملا ىف د_جويال مرك « نامزلا نيترم

 ايلا فيكعلا ناذلا. (؟) عينملا نصحلا زيرحلا زرحلا )١(

 رجتتلا (5) ريغصلا ىأ (4) فيظنلا ديدجلا بيغقلا ءادرلا(؟)
 ا 00 ود عجل (90] بحلا:بابملاو نحلا قيحرإإ (9) رخل ما
 بارمشلا ةموادم نامدالا (4) رجا ءانا



 كة

 راينا طخ : - ةديقانع . ا!" « نايمش:» الو «ةلاما“

 ؛«حارفالا 1 اهبلح . : راخلا نمرملاةئيرب 2 رامع "الا ةرصتنع ظ

 مادق الا اهأطت مل « حارلا '*' ةيضراف ىهو ؛ حارملا اهبلجو

 ةبغل هبرشاو ؛ "” دوقارلا سمت الف . '" حارلا اهسسم لو:

 ةبح ةبح هلكو « دوقنملا 0 لا

 ”الكلا رصتخا (؟) امهموركب اترهتشاابروأب ناتج )١(
 بلحلا (4) اهاذأو را عادص راخلا (ع) رضخأ وهو عطق:

 قكالا (5) ضرافلا نبا ىلا ةبسن ةيناحور ( 5 بواح ا نيالا

 ةعرج )0( خلا ند دوقارلاو سفن الب هبريش ءاملا بغ هي

 ايراع هدوعجرخأ متهف ىف هعضو دوقنعلا طرتخا (4) ةعر
0 



 كال

 : لايك

 0١ لارا كد زحلح , تنكح لالا وع تن اينذلا

 .دقحلادوعت « و نوريناي رانلات رعسو ء نوراق نم ترحسو

 'آإ رثلا لع تشكو « كفلاخم نأ دما ىأو ء كقلاحب نأ
 . ىهوبرالاو « تدقر اهتكرت نإ ةنتفلا . كفلاوبو كطلاخي

 ظ 00 ورا كنع مق كاذ اهننت ء ": تراغا

 . مارجالاب "' ىرضتو مارحلاب ىرغتو « ماركسلاب ىرر
 لاحو كلاح . رخلا ىلع ايندلا دكنو « رضلاو رعلا كنادقف

 001 الام نولوقو ةديملا نم ميكلم ء بجع سانلا

 هوموقشأع نم ! انكرتو انثروزولوقيو ءدحللا دنع مجمرو

 نم مورحلا و 5 اولءاست ء كله نمو : كلماع

 را ناقؤرا ضاقت را وسو وع دكر ناكل كس 6

 دقو «قبرحلا رظنع جمتديل ليج نم اهملع فرشاو ءامور ىف رانلا

 .كالطا برحلا (؟ ) نايغطلاو ةوسقلا ىفمويلا اذه نم لثملا توت

 هن هأ رغأ رشلاب انالخ ىرضأ (©)
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 نموكعمجح نم ناربقف اهو . كقلطأ نم عئاضلاو « كقثوأ

 عمطلاو فوم طسوتلا عم ع . مغ كايلقو ! م كريثك كقرف

 كللا . دايدزالا ىف ةيغرو ءداّقتلا رذح . عشجلاو صدرملاو

 هلي كضيف

 ناله ىلاسرلا نين سبلخو ىيلاكلا تش ١ ١
 .نهريغو ؛ تالضفلا "نه كنابح وص .. ''' لاجملا .تابر

 ظ 6,ة تيل هنم كفوه,سنل نم فاي ريلا < تالشملل تاكورتلا

 كلب نبق نمي ناحبستف ةريق كنم هل :ىنيل نم ةتمالتسلاو

 قلخلا لاجرب كربقوع قلخلا:

 هرانخ ىش لك نمناجطاو ميلا وظروإ نجهل: عرج نحبك )0(

 جاوزلا ن نع اهسبحق أرملا لضع (؟):



 مراصلا

 *''ولبت ضعبو ؛ ءاضرلاوم زا مثو « دلت ربصلا ضعب
 « ىلقلا ةظاغ ربصلا سيل . "' ءاذختسالاو زجعلا انهو
 .ابيلع داربالا راكناو , رادقالا ىلع لملا وأ ءىللا ةذالبو

 ال انالأو 0 ةيدن الاظاظتكا وهالو «ازادتمالاو
 .. ربقلا ىنمت سيصأ اذإو ؛ ربصلاب كثثدحت لجرو ءةيزعتلاب

 ا وت نول هةيبارطلا نيفنلا ىف و 47 كعاجرتسا ربصلا امنإ

 اعإ . ةنينامطلا ىلإ اهفن نع '' ”ىجنو « ةنيكسلا ىلإ
 < نزح ىاقلا اذإ ؛ نزي لقعو 0 دنع( ل

 < ةمقتلا ىذن ةمعنلا نأ ملعلاو ةكسملاب ماكحالا ةلاقمو

 رجضلاب مفتني نم نأو « ناتلح ايندلاو « ناتلاحرهدلا نأبو

 ىضقنيو ةياغ ”ىث * لكل نآو ؛ ؛ ىعر

 .هالتما (”) عوضحلا ءاذختسالا (؟)فبلتلاو ةريملا دلبتلا )١(
 « نوءجار هيلا انإو هللانإ 2 كلوق (؛) ن نيزمل طالخأب عماجما

 نزحلا نم منع (7) 'ى تلت (1) عجر )(



 سس 3 مس

 لغلا

 ةبوتكمم رادقأو ةبورضم بجحو ؛ ةبوجحم بويغ

 . ةبولسم وأ ةبولحم قازرأو . ةيوهنم وأ« ةبوهوم رامعأ

 ا يالا تاع دوم
 تادجت.ملا لع 0 وع" هيئاحتاءلبفلا تلا

 3 ا اع قسم تعلو (4) هيئاقح

 1 موتححلا رجقنأو ميكا رهظو « موت ا ضف لبقأ

 او 01 نادر 7 تحلو "ذو ؛راشبو 6 ذإو

 ؛هدمو « هدعأام ريخ كل هللا هدعأ دغلا نا مايالا نبا

 مايالا ةياور ىف  ثلاثلا صخشلا وه . هدمام (') نعأ كل

 الا ) حيصلاليبق رحسلا )١(

 ةبيقح عمج بْن نافعا 2) زمالا ةعرك ىأ ةبيجن ةقان لاقي ةييح

 تابرغملا()و (ه)هوحمو دازلل لحرلاىف رفاسملا اهقلعل ةطل رخىهو

 نمابسالقن امايالا تالود (7) كلذك بناوجلاو ةئراطلارابخ الا
 ةكربلا وهو نملا نم نميأ ( (ه) ىهاودلا رئاودلا (8) لاح يلإ لاح



 وهو « كراواو هيبحاص نم فلخلاو , ١" ثداوملاو

 0000٠ لام الا قاتثتسال دعومو , لاهألا ؟2دقعم
 اهناعأ ىفو « كلش هنم اهناعإ فوسفت الا مانت «لاملا (" ةمه
 تأيإ 1 اكوظخازو + تتعطتشا ا> هل لعاَقَي 9 كّتع ةثئم

 * هءاتتك نط ىلع 'رداق وه ىذلاو هب ىتأ ىذلا ناس لقو

 دلك لع زوين ءنأ نأ مه

 دغلاو مويلاو ةلماالا : ةثالثاطاطب أ ةياور ةايحلا هيش 60

 هدئاوف لاملا ةمرب ديري (©) اهداقعنا عضوم لاما دقعم (؟)
 همودقب قثاو هنأ ديرت سل لاملاب رارقالا باتك كيلا 0



 الا

 ةروثأم أ هتابلك

 قلل : 0

 ''رمزلا اهيا اي رجض اهعفني الو .رذح سفن نع ىنغي الآ
 .رخادب اص وا ربا نم له . رطبلا 1 م ادرأو رمعلا دفن

 . رفس نم ناماو . رضا ىف مالسو . ريسف ايندلل ناك اه

 روبقم لهاجلا . ًارطول لسع نمل اهنم ناو . ًارطحلا ايندلل نأ
 . هنطو ىف سيرغ هتفنك ىف لفار . هندب ىف

 ذخأيو . ربعلا اهيف بلطنتي . رجملا ىجئ نا . رثالا راج

 ىلع لمح ولو فزخ فزملاو . سام بارتلا قوف سالا
 برا . مدقارم ىف كما ءأنآ مدياممىفةملآلاواما : نال

 ليه جراخ نم ربطأ . لزنملا اذه نع رداص
 مسسسسلللا  ييمل 2 ص  سم ص م

 جرح اونو ماهو الابرح انوكيل اقاخ نايبلاو ملا
 ةوعدلاو لممعلاب بلاطم امبلماح لاو تتايلعلا نم ممآلا هيلإ

 مكلمأ (؟) تاعاجلا )١(

 ل رف



 سس ةملدسل

 نم مم طبث نف ةايمللا نم ريخالا سفنلا ىتح لمعلا ىلا

 هنم عامسالاب اورفنأو نع هوجولا اوولاق م<ئامظعو ياماع

 اوتصناو هل اوعمتساف ريمخلاىعاد كلذف ةايح ىلا كاعد نمو

 رف ةدنلغ زار ندا رقتسيلف متم لز نم

 هل عديلو هسفن ىف همحريلو . نقل منيل مديخأ اع

 . هتالص ىف

 قو . هيخأ نوؤشب مدحأ لغتشي سانلاب سانلا علوأ ام

 هيلا هتاشرملا

 دقاطلاودساملا يادوب انقذ راتلا ق'ناتكا

 ١ 0 كماربكلا عضاوت داز اذا

010 

 نلت للا

 طارصلا نم قدأ رسج روحلاو مملا نيب



 لبك معلا ف ىوتسي الو . مالح الا سرادم ماينالا

 . مالغ الو

 ناو.ةلض لهاجلل ام ميلحلا ناو . ةلز مدقلل اك لقعلل نا
 0 اذا نم لقاعلاوةلئام ىوملا عم سفنلل

 ا ب تار 59 هوذخملعلاب ككيلع

 . ادبأ نوشيمت يسن أك امل نوماعت ايدل » هوبلطاو ىحي ام

 كلذك ييلعو ( مغ نونومت ين اك اهل تو ركل

 اهجيح اود هن الا لخدب ال معلا ةنيدم باب اهنا ةي رتلاب

 عئانب الفاهمع تربك نافكسفن الاهوباطاواهدسافاوذخات الو
 « ةظفملا » اونوكو مدعب نم نهئانبال تاك ملل مكنت م ذاف
 مهيلع م كت ام قاعضأ ةدشلا ىف مدالب مهيلع م 5 نيذلا

 نولعفي ال ةنوابواقلا و ةنوأ عومدلاب اهنوكبي . ءاخرلا ىف
 قشعلا ممل اهح . ةمدخلا ىفامل زورمصتي الو : ةمرح نع امل

 . ةمالسلل هعم ةميق الو . ةمالم ىلا هيف تافثلا ال

 قبرط ىف قيفوتلا لوأ اذمهو هتاذل هبلطل معلا م



 طاطا 11 ولا كتل

 لوأ نم امسف معلاب هن تيضر نمو اهاوه اماعجن ثيحو

 هل عطقناو هب نضو هيلع لبقأ هبح نم هداؤؤف التماو مو

 1. انثا لاددنع ىوتساوهايصحب ىف ةحار متلا قلأو

 الع هئاو هت ردق هفرعي نأ للا ثبايال مث هليبس ىف

 اتبع دوجولا اذه ىلع هعون ذأس الو ىدس موقتلا اذه ىف

 000 اا التلف لازتت وا قطاب .ةزع كلذ نم هذه

 اف سواراب ال ةنم زتكشسيو امل علا باطيف ةيقيتتلا
 قاوكتلا ىبحي معلا نأ ن ردع رعتا ام المس ىف 'تاياغلا لا

 هتك ىلا اباصونو اهرارس 1و" ةايبللا ىلع اهعلطنو اهمذهيو

 اهايند ىف عجاوفلا اهيلع نوهمو . اهايجم امل لهو اهراوغا

 ءاملعلا داوس اهدنع فقي لعلا ىف ةيناثلا هَل ىه هذهو

 دولمعيف دوجولا اذهم ةملاالا غرخس داحا الا زواجي الو

 نم 0 ليصفلاو تار 00

 و نوذنشن' دع وأ د نولي يدك و أ . نوداخ ناين

 نع لاقي الو عارتذ الاب زايتمالا ةبتر ىه هذهو . نوددحي

 هذه اهنيب نم دارفاب غلبي ىتح نادجو امو ةايحب اهنا ةما

 موجنلا نم فرع ام ددع ضرالا يف ءاماعلا ناكنّنلو ةبترلا



 ل

 دعب فرع مل ىلا بك اوكلاكمهنم قيرغلا اذهف ءامسلا ىف

 عقتأو اهنم لجأل مهنأو ةئم سأر ىلسع دحاو اهنم فشتكي
 هذه ىلا ءاماعلا ءالؤو غلبامو نسانلل ىديه او دوس ١1

 سنفنلا ةميق نافرع يف مهيقارت الإ ىمظعلاةلزنلاو ءايلعلا ةبنرلا
 مظعأو ةيمام لجأ اينو شال الل مداقتعا 7 اهب مهتالاعبو

 جرخم نأ مح نآلو لئالقلا ةايملا مايأب رصحت نأ نم انأش
 دماحمو رك ذلا ليمج نم اهلف َلئازلا لكيم لا اذه نمام اموب

 رظاونلاهارتالو رطاوملا ىف ىلحتي رخافدلاخ لكيه ثيداحالا

 «نامزنع ًانامز رهدلا هثراوتيوناكم نود ناكم هبراتسإ الو

 ىلع هل ن , لقاعلا لب راد ةمكحل الو نطو معلل سيل
 دال 00 لك لعو ةسردم ضرأ لك

 | بتاكل كلو. بادا ليج لكلو . باتكنامز لكل

 ريغنم بدأ ىلا جوحا سانلاو دشنم رعاش لكلو . "ىراق
 بردا ريغب بيدا ىلا مهم « بيدا

 ينال. ليلخ اهلتشي لو ليلك انمدلا ىطزت وملاك
 ظ لخ ىلع ربصتالو لمن ىلا نكست ةأرلاك

 . هلوصوب لفكتتالو رملا قيرط ىف لقملا ميقت ةسردلا آ



 د ا

 .فعكب .اه لفكتيالو داقتعالا ىف ةريرسلا دع دبعلاك

 لضح هسفن نسم ملعتمو . لصو هسفت ىف دبأع برف «ءاطعلا' ْ

 000 الا هي ألا لدع الو كلما ساسأ لدعلا

 ا ككل ءارمويف . هنايسأ قنوتو . هنابر اءالوبو .هنالؤد

 .لدعوأ ملظو . جوع آ ةمائتسلا نم يره اع ًابيف ىءارتت ىلا
 . لساذإكلاملاساسأو . طاطحما وأ ءاتتراو . داسف وأ حالصو

 ا 00١ الا رومش ناونعو- ثمدهنا مده اذإو  تملس

 عوضخلاب ىصاوتتو ةمأ لك اهعضت ىلا نيناوقلا ىف اهتجردو
 نالو اهتاداعو اهقالخأو اهبادآو اهخيرات ةعومجمالإ تسيل امل
 0 فاش ع ذاق الا وسبل نيناوثلا هذه هيلع نيعالا

 لثمنودجيواهرومش لثم نورعشيو اهناذ آب نوممسيو اهنيعب
 ءاعمج ةم الات ثيخاوثبخاذإ وةمالا رئاساك ز اوكز اذافاملادجو»

 اهريدسقت نع ءاضقلل ىنغال لامجالا نزاوم تاينلا

 ىقداسف وأ حالص نم ىه ثيح فروقولاو ابيف لمأتلاو.

 اهداسق وأ لامجالا حالص ىلع كلا

 اكل و قدس! اهنا نع اواسسلف ةمالا ناونع :دهاشلا



 لال

 كوقيف اراب نار اهدحأ لوثي ندهاش# ةيقرلاو نذل

 ىخ آلا لقيف اكحضتعمس لوالالوقيو اليل تير رخ الا

 نيب لصفي نأ لبق امهنيي لصفي نأ امهقح نم ءاكب تعمس
 ىدانيو راصبالاو عمسلا بلسي امهنم بذك نف نييضاقتملا

 راعلاو ةحيضفلاب سانلا ىف هيلع
 ١ نموا ضرأالا يف ةاضق ةنللألا ؛قمدلأ 219

 ًاعيج اودسفل دهاشلا دسفو نييضاقتم :

 ناو :ةدابشأف نانثا "تلتف" يح ةدابع الو ةليشقاال
 نأ دانا نم نؤانبقت فيك ماكملا رشعم مكللل بحل
 وأ بذاك اهدا نا نومعت متنأو ىنني نأ رشا نيف تدك

 . هب ءارغإ تنكلا لوبقو ةلاحم ال ةداهشلل فرح

 الف هاياعر كاملا اهب مي ىتلا عن مئارمشلا حؤر ىه ةليضفل

 لاوح الا نم لاح ىف ةليذرلا اهيلع رصنت نأ اهل ىفبفي

 ةيلاخ ةمآ اهنم لخن مل مدقلا ذنم مسالا 'ءادأ ماهوالا

 ةيئا ةمأ اهنم واخي نلو
0-0022 --- 

 ناد ند لوأ مهولا ناكف فعض نم ناسنالا قلخ



 كما اكل

 ال01 دلإ رك ناطيش .لواو اط ناد ةموكح لول ه

 000 11 |, ى دنجروا تايلجلا لبقتمي وحلا هنو ع
 اياوتلاو سيدقتلاو هيلأتلاب هيلاجوتب رتعدلا رك ان لوا

 رطشلا ف ناكدوهلاوىراصنلاو مّن هنودبمت ما دبع اذإو

 ىف ديدملا يلبي ىحيسملاف رطشلا م اهو اللو ةدايشلا كلت نم

 مضي م البهو انالتسا امور نوط .نيدقلا ةينيتكا

 اهظعنو . اليمأتواحسمت ةرهاقلاب ةحرضال اس تعىف هدخ لسملا

 هلاثمأ رمشبلا نم ةرابجلاب هلْوب رهدلا ةبيبش ىف ناكو المحمتو

 هلامو همدو ِهِضْرِع ىف مهمكحو

 . هنيقب هنم دلو . ناسن الا هيلا نكس ناطيش لوأ مولا

 | 1١ فلج هنلع قتاوزوومأ هيلعت وجو ةثلغ هتع أشنو

 .. رصملو هب عمسيو . رعشلو هب سحي . هتاداع ولا

 توم هيلعو شعل هبو . ردو هب زجعلو

 اا تيذقلاو ةرييكلا ممالا 0 ماهوالا

 "الا لا اهو واتت الو ةماعلا ثيح ذئتيح فقت اهنأ الإ

 :ةطحنملا بوعشلاو .ةريغصلا مم الا كلمنت اهنأ 6 ردن ام الإ



 موقع

 ىوابلا ميظع انهو ةماملا ظح لقم اهنم ةصاخلل نوكيف

 ايندلادككت ىذا

 نأ بواقلا تيملا سضنالل لئاقلا مولا نم سيلأ
 ءبدأو ءامظعو ءارمأ نم نيرصما ةصاخ ناهذأ يف حبي

 حالص ممرمأ ىف ىجرب الو حالف مه ة سيل ةمأ مهن ا

 نطولا نأو تاليحتسملا عبارو ثايذلا عباس مهقاببا نأو

 ىتلا ةلطابلا ىواعدلا ن٠ كلذ هبشأ امو ذوتيم مهنأو تيم

 رشبلا لاوشأ ىلا درت الوا ةجولا سيماوب ىلع قبطنت ال

 عيراتلا ثداوحو
 نم تنكمت اذإ بوعشلا ةينمو مالا ءاد ماهوألا

 ف لبملاكو راعشلا يف رانلاكو سانسالا 00 تناكموق 1

 نمو . نيح ىلا الإ اهعم قفخي ال ىلقلا يف ةلملاكو قانملا

 هيف ءادلا اذه ملابت رضاحلا قرشلا ىل ءايندلا دكن غلابت

 نيك املا ونا ولم هنادلب وماهو الابر رودت بيلاودهناموكح

 رظن ٠ ماهوالا اناتض سو دقو حور همم 1 ماهوالا نم

 نع اهيف همكحو هريغ نيعبو اضرعرومالا ىف مهنم دحاولا

 ماهوالا ةءزاب اهرادصإو اهدا ريإ ىف هدايقتاو ىوحلا



 سأّدلا عمالو لمع طونقلاعم الو شيع ةولسلا مع سبل
 01| لآ! ةوعاللا قم رشلاو رشلا تلجأ بلو . ةايح

 ءاجرلا نم سوفنلا جارخإو بولقلا ةتامإو مئازعلا نيهونو
 . هلاوحأ حبقأو ةروص عنشا ىف توملا وه ىذلا سأيلا ىلا

 )| نراك نا هاذاو ارح رك حصنلا ةفا

 تعز اذإ هتضاضغ )١( . نايإىف درولاكءاربكلا فرش
 رثالا ىلع هعيجج ضقتناو . رثدناو لحنا ةقرو هنم

 مت وأ لع نمالإ تيقب ممالا تبهذ اذإ

 000 لا لازال نعل نق ءارمسلا ريك اذإ
 امدؤ ىسفةزاع ةكلملا نا يالا يكس هنيزت ىتح

 رعشلا نم تب
 ةنمزأ ىف توما لئالذابيلع تذب نالو توم ممالا

 لالا الردم لاخو لور ئسؤو الا كلت اف لالحْمْسآلا

 ثيح نم موقلو ىلبت ثيح نم ددجنت . لتعت مث حصن
 نايسح ىف ناكل ه نابايلا هذه . لاملاب حصتو طقسك

 هتوارط لوأ ىف )١(



 يدع مو يت د ا وو

 ةلأم برغلا لود تاوصأ ىلا ام اموي اهتودم مضت نأكل

 ريسقو ةعماطلا كلامملا عم عمطتو رصعلا لئاسم ربك ا

 تناك دقو رحبلا ىف ليطاسالا جرخمو ربلا ىف شويجلا

 نيصلا مسابانورقم الإ اهمسإ ركذي ال ةساردلانمز ىف تنأو

 زخأتلا ركذ اذا هم,هبقملاو نوحوتلا لايموةيجسطا ل
 . طاطحالاو

 رودص هيرب . هيك ار لضيو . هبحاص ىمعي ىضغلا

 هبقاوع هيرب الو رمالا

 ا را اداب يلتلاك وأ ة للعلا فونص تفرع

 نم عمسف هل ليق الكو ىأرف تقلا ثيح نم مث هسفن
 نإ ماعلا تونس ايدك نادي نأ ملكتملا ثيدح
 ريكا ةيعمو نيتلا سؤب و مءنملا ميعذو اجب ناو ةماكب

 ابلغاشم ىف لْغلا نمو ناركسلا ةديرعو سوبملا نايذهو
 . هراطتسم ىف قريلاو هراشتسم ىفرذلاو اهاماعم ىف لحنلاو

 هب رطضم رحبلاو . هراهمو هليل كاغلاو هرابدإو هلابقإ رهزلاو
 تعمظ اذإو تحض اذإو تلتعا اذإْسفنلا نمو : هزارقو



 نقل و ركل

 ال اتاي اذإو تاعجاذإو كلن اذإو تّيغَو اذإو

 رئارسلاو تنحتما اذإ عابطلا نمو . تدحج اذإو تركش

 .بفيللا حرفي ال سرادم . تريتخا اذإ ءاوهلاو تيلب اذإ

 أمع اهنع ميكملا ربصل ال سوردو . اهم

 .ءاكذلل ءاقشلاو . ةايحال توما داصرملاب ةثالثل ةثالث

 . لضفلل دسحلاو

 مرت الوقع ممل ناف ةصاخلا ىلع رفا نم قفشأ ال ىنا
 ايابسأو شيعلا نم الاخشأو مرعأ ىف لادتعالا ىلا انايحأ

 نكلو اهبقاوع نم ًاريثك مهيقتو رما ىلع مهنيعت ةعسلا نم
 محرر الو كتتنبي راج ناطلس مهيف ىهف ةماعلا ىلع اهنم قمح

 سوفنلا كلمتيو ارش اه الميف سؤرلا نكي رئاث ناطيشو
 ا1 6 قف ةمأ ىف ةماعلا تكله اًذإو تئابخ اه السف

 ةصاخلا

 معيشلال رادغ . هأع رص مح ريال بلقلا ىماق رزخلا رجاتلا

 هرش هدح دنع شغلا ىف فقي ال شاشغ هاك ةراتخ

 هيلع بيقر كتم نكي مل اذاف ةياغ دنع سكتلاىف رصقي ال
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 هب هبشلو هرض معو هرش مظع هددي ىلع اع ءاضقلا برضي لو

 مرعلاو ليك لغاز نم نوريثكلا

 ىلإ رصتخملا قيرطلاو ىنملا حاتفم هناف مادقالاب يلع
 هبلعو تدس هب ءايحالا كرتعم ىف ىضم الا حالسلاو ءايلعلا

 رام نم هباحصأ جرخيل هناو تديشو تسسأ اهف تدمتعا

 زعلا ىلا لولا نوه نمو. كولملا ىتارص ايلع ىلا ةماعلا

 ليلا 6 كلر ددؤسلاو.
 عسسل يتعو# سس سس

 يلأ مهي يرجو ميغ يلع ةمألا هذيه ءاملعب زيك ىذلا
 حبياصمو مهقو قانا مهلعج و قبسلا محل لفكيو تالاغلا:

 نم ثيداحالل مث مهسقت ال من هتاذل معلا نوبلطب مهنأ مثرصع

 ىجملا فزر ا ه ةئالثلا هذهو 0

 ىلا كلذ زواج مث هتايح ىف غبن الإ رجالا سس ٍإ

 هتامم دس 5 كلا ولسا

 اذإ «حالسلا نم لئلا طح صرأتا نمسا
 لدا و ركب رصق اذإو 9 لاع ماو« ليتخاوتيسات ا

 ىنغلا ىلع ا كلن ءو سعف مهتف مي ميلا ىلع تقانك ال

 كتنطف ىف مهنتف لهاجلا ىلع الو - كتتفع ىف مهتنف



 مسمع »#”ها سسس

 . عتمه كتاكذ مش باستف تم ريالا ا وطمت ذل

 اولمجو اهف اودسفاف رهدلا ةيديش ىف مكدالب ةأعرلا لخد

 نوذخأب ةعدقلا مهقالخأ ىلع كابا ناكو . ةلذأ ابلهأ ةزعأ

 حاحص سوفنلا حاحص لوقعلا حام ةليذرلا نورذيو ةليصفلا

 تقو يف اوبأو م نارك او اوعمجتساف « ناد ألا

 ىف اونوكتنأ 2 داريو . ةوقب ةبكلم اودرتساف بوبولا

 نا رهدلا نونمات ال ةليضفلا نم ةفعاضم عرد ىف نمالا

 . حارلا ملسلا ىف ملتقت ال حالسلا ةلمماي . لع ىلع ىنأب

 ملخلا ىلع رمخلا مكبلغت ال . معلا ةلمحإ

 ىلوالاةيلوفطلا دبع ىف لازيال ميدقلاىرصلا خيراتلا

 هيلا تراص امو نونفلاو مولعلا تارصاعمب هانسق نح اذإ

 ' رقتسي ال هعم ةقيقللا نإو توبثلا لاكو حوضولا مامت نم
 000000 دو ربح نحن - راو ةرات نيع ىعف . ريخاع

 وأ . لئاز مالظ ىلا دنتسي اإ لئاق وه ايف هيلا دنتسملاف
 نيب هللاب ذوعأ ىذلا خرؤلا هيلا هبنأ ام اذهو لئام رادج

 نيلهاملا نم نوك أ نأ هيدي



 د هول محب

 هبدأو مع نم اهاوس امو ممالا لاومأ سأر تاغللا

 نيا تلا ووك تدارمشق ةوامإو ةراح وت ةعازز ؤ.ةعانشب

 نكست انناغ سلو دع وتاةالءانإ اف هلاغتسبا. ستحم لعو هلألا

 اا ل اماذقاو اتكمتو ةوو دان ظ

 مطر قام نأ ردقت ال انك نإ ةدحاو ةغل هبش ىف ىتكن

 .ساسحالا لقانتن ال انلام . راكف الا لدابتن ال ابلام . ةدحاو

 بومشلاو ممأألا كئلوأ لعفي اكلمقت ال الام

 ةحصلاو هلام سأر تقولا ناك نم . عانصلا رشاعماب

 .ةعيضم اهماف را رجهبلفهلايع توق سسكلاو هقزر ببس

 طاشنلا ةفآ ةحصلاب ةراض تقولا

 ,ضرلا ىباه نأ دحأ ايما الو نشا
 'اهنم صالخلا ىلع 00 كك تاو او

 .فيك ثاث :ًالاملإ و . تعطق نيل هذهّلا رللا

 + فراخ اا ىلاو ١ تعفرفيك ديمعلا ىلإ و . تعضصو



 . نفلا ىف ةياردو ىلعلا ىف ةفرعم الا كلذ ميجج ىف ىرن له

 ةيغولولملا ف ناقتاو عقملا وو ماكخل | ريغو ةعانصلاىفةرابمو

 ةعاطو روم" الا ىوللف ءاكذوزرعاالا و م ةيلاع ةمهو ءانثلاىف

 كاملا ىلع اياعرلل ةضورفم ةلادعو اياعرلا ىلع كمال ةبجاو

 ةايلإ ىوقو قالخالا سوؤرو بادتالا: سس | ىباي هذهو

 بوعشلا حاحن رسو ممأألا ىف

 نوكت ىتح دام اهلل مفري الو رمعن ال ةراحتلا تويب نا

 فخم ميركلا ءانف نم بحرأو ميلملا ردص نم مسوأ
 ءايبغالل ربصيو ءالخبلا جلاعيو ءاهغسلا اهيف ىراديو ءالقتلاب

 000 ل115 نحن و ءاطلنلا لع كفاح
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 ةديدجلا ةقبطلا غِباون نم داقعلا دوم سابع ذاتسالا

 ال د1 191 12 نيلطلا نم وبف رضم ىف باتكلا نم

 ريثكب ملم عالطالا مساو هنوك اشرت هع
 ةيصخشمل نافةرخأتملاوةفلاسلا روصعلا ىف حئئارقلا جئانت نم

 .صاخ بواس أك اذك هلو بنكي ام ىف اهنع لزنتي ال هب ةصاخ
 ةسالسلاو ةناتثلا نيب عماج



 كرك نهد 0 |

 ممالر
 ممالا روطن رس باتك تايرظن دقن ىف 0

 يلج تق مستو ةيبتا سنك

 زاجياوهمجح رغص ىلع باتكلاو . لماع ىرصم ريزو هبرعو
 نينزصملا لْوْمع ىلإ اهلعم حلي نأ لق. رانسسإالا سن

 ءارقلاد“”وغيسمبأ هيف لاقي ام رب آو.. ةييوملا هللا لل
 ىتلا قحابملا كلت ىلإ نؤنكرب الف ديزدنملا فحبلا ةبولسإ
 قدص وم اهتءارن ملل نمءاز رهو يللا اا
 نورظني اوناك-نيذلا:باتكلا رثك,أ اق . نيقتسلاو رطل

 لبقتنملا باوبأ قلغأو عامجالا لئاتسالضعأ ىلا اند
 لامجلا روص مهاولا رظانلا ليختي ام راكفأألا ليختت يعبأ
 . ءامسلا ىف ةعذعذ للا باحسلا مطق ىف ناتيلاو .نيباثمثلاو .
 اذه ىلع ةقفلم ةروص هنهذ ىف مث نأ مهنم دحاولا بسحو ٠ ظ

 ةديعبلاجئاتنلا اهيلعىبيو . ةماسم ةيضق سانلل اهززييف طفلا

 ظ ةريطخلا تايرظنلاو



 ا

 70 ]| ةلا اناتكا لا لوضف رثك ١ فاّؤلا درفأ

 ملل لو ل ةتاباتك نثق ١ ىف امطوح موحي ىتلا

 راوطأ فيكت ىتلا ئه حورا هذهو . اهلامعأ ريست ًاحور
 لك ببس دئري ابهبلاو . ةرهاظلا اهحالم لكسشتو ةمألا
 نم حوزلا هذملام فصو ىف ىلاغ دقو . .اهتاكرح نم ةكرح

 ضراومال امر كتي هنأ موي دح ىلإ . اهلاو>أ ةفاكى رثألا .
 هذه ا ةقيقألاو .ةمالا هايح ىف تباثلا رثالا نم ةئ راطلا

 نماهس الو هلافغإ نسحب ال مالا خبرات ىف انأش ضراوعلا
 "010 لع ال قذايللا نابرلا نأ اك ب ىءايسلا ىظنلا ةبجو

 لل تاعألا نمي اهنلع تيب ام. بقريل الا ةنيقسلا نم

 جامو هتنيفس ارحب قلع ةيضيبالاو ,.جاومأألا نماابنلا
 كات ىف ةنيفسلا ةدايق ىلع ةبردلا نع هكلسي ىذلا رحبلا

 0 دلتا وتلا كلت نم ةذحاو ةروت ناف الاو . لاوخألا

 00 كلا ةئراطلا لسواوملا امو :نارقلا ىلإ ةئشسلا

 ةلسلس ع 1 نوكتيو د ةماالا حور اهم حسني
 اهم الاف لجل ىعو ةيضاملا اهبايرك ذو اهتارابتخا

 حوراس يلف . صخشلا كلذ ةينب ريغت اهلكلو . اهصخش ريغ



 هل ١ يا

 1 درغلا خيرات ىف ةدارالل ام ردقب الإ ابخضران ىف لخد ةمآلا

 نوكناالواهلع ارطن امي ةلسعتم ةدازالا نوكتاس ا

 غلاب دقو . اهقفاوي اب ثداوملا تءاج اذإ الإ ةلاعفلا ىه
 ريصيف أدبلا هيف خسري ىذلا نمزلا لوط ريدقت ىف فاؤلا

 ةغلابمىهو . حورلا كلت ءازجا نم اءزجو ةثوروم ةديةع

 دنع ديد ملا ذملا نقوم نيحلصلا قوتي

 ىف ةيتقولا صرفلا ةميق نم رغصتو . ةديدج هك رح لك
 ةمالا ور صيختشق لا ليسا ناكاذإ تسال كال
 حضاو وه ام كلذ . نيقيلاب كشلا مطقي اضيع ايل و

 مطتتسإ مل فلؤملا ناف باتككلا ىف اهسفن ةركفلا ضومغ نم
 ىح . انبقئاقدل طباض الو اهب طيح ريغ مال اع ملي نأالأ
 قرافلادح ىردي ال وهو تانك جرخيل ءىراقلا نا

 ىلع اذه ٠ ةيوسنرفلا ةمالاو ةيزيلكنالا ةماالا حور نيب
 ةياغ فلؤملا دهاج ىذلا باتكلا عوضوم نوكي داكيهنأ

 . ىللاقراوفلا هذه لثم نأ سبر الو: هليصفتو هنييبتل دهجلا

 ًاساسأ وكن نأ حصي ال سملا ديب الا فلوملا امسماي مل

 لب رصعلا ءىدابم ربك أ ىلع اهبلجس ىتلا ةضيرعلا ماكحالل



 كر

 كلت ريدقت نمضرغلا ناك اذاف . هفرعىف ديدملا نيدلا ىلع

 ”ةجبألا ىف ممالا فالتخا ىلإ ةرآشالا ةمببلا ةركفلا
 ىلا - فلا .هب ىمري ناكنإ.امأ هيف عازالام كلذف
 نم دعبأ اذا الع ال ةركشلا هذه ىمدق نأ لاقي نطاق
 ل امزاج الاب نيب ان باتكلا ىف ئيل ذا . ةياعلا كلت

 ىرخأةمأ ىف هلثم مق كل دال هاذه ىف عقي ىذلا ثداحلا

 هلا يلع طورت ىلا اءناضقلا قنت ةغماد ةحح هيف سلو

 ةمأ لك اهب رع ًاراوطأ ممالل نأ موق 7 ديأو خيراوتلا

 فالتخال كلذف |, رقو ان نامز "يلا تشاتخا 5 هناو ةمح

 "0000 دلت نم ليلقءئثلو «ىراوطلاو تابسانملا

 ىفىأر لك قنتعت نأ نم ةمأ مني ال نيابتلا اذه نكسلو

 ىفهب ىعدب ام ريغب هتعد ار تناكناو ٠ امل رودقلا اهنيح

 لاوحالاتب وانتو . تاغللا اال اننا َُى ا مك

 تاداعلاو

 بزحك ىك ارتشا بزح الثم ارتاكنا ساحم ىف سيلف

 نييزالا الكو . لامعلل اب زح ايف نكلو ى ارتشالا انرف
 ا00) ام نامل نهو . ةبباشتم هبلاطموب ةذحاو ةتراع ١



 اهاط ع

 نأ كلذ مم لوقي وبول روتكدلاو .لاومالا باحصأ نم
 ىلا مهب ليمع اهلهأ جازم نال اسنرف ىف تعاش ةيكارتشالا

 زيلكنالا نال ارتلكنا ىف عست ملو ةموكسملا ىلع دامعالا

 رظناو كلذ عد -- مهسفن أ ىلعالا فولومي ال لالقتسا لعأ

 أيزحو احب رص ايكارتشا ابعش اهيف قالم كناف ةيناملأ بوص
 اههسؤ أو بازح ألا ىوقأ وهاه ليف ةنكارتشالا ل

 هجازم بيرق نوسكس بعش معن اك نوينامالاو اذوفن
 هبشأ ةلاللا هذه ىف هلب اف ةيزيلكنالا ةمالا جازم نم

 . روك كان اكو و ؟ةظويكتلا الكتان همس 001

 « ةببروأةفاةيك ارتشالا لمؤةطقنلا هذهىف هليلعت ةكربنسحم

 اتاهرب ةديدجلا ايندلا ىف هل ديل ىسلطالا طيحلا ربعو .ةماع ٠

 نأ اندرأ اذاو » كلذ ىف لوفي فيك رظناف هيأر هب معدن ٠

 نم ةدحتلا تايالولاو ابروأ نيب ام ةدحاو ةماكب ىفرعن
 ىلا ةمالا هجتنت نأ نكم ام لاثم ىلوألا نأ انلق تواقتلا .
 نأ نكمي ام لاثم ةيناثلاو . درفلا مام ةموكملا اهيف تماق ا

 ” ىمر ظفض 6 نماوطاخ نيذلا دارفالا ه0

 ققحلا نمو قالخالا الا أشنم ةيلكلا قورفلا هذمل سيلو
0 
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 دالبلاىفدب لزتتاناكماهل دحي ال ةببوروالا ةيك ارتشالا نأ
 0000 ا دل رود رد ةيكارتشالا' نال .ةك ريمالا

 نأ دمن تخاش ىتلا مالا ىف الا شيعت الف ةموكملا
 ؟4ل ةيلهألا اهدقفأ ماظن ىلا ةليوط انورق تميضخ

 لل 000 دقاةيك ارتخالا نأ روتك دلل لوقت انكلو

 كا ل قاثيلاماو ”اضأ ةدحتلا تايالولا

 000 001 ايلا نب نياق . كانه ه.ام انوص ربجأ
 دقو ٠ ةدحتملا تابالولا ةيروهجج اهدهطضت م تاكرشلا

 راك الا تاك يربك اتاونس ذدمةموكبملا هذه ثدراظ .

 للهم ىكريمالا روبختبا ناكف ةحداف ةمارغ اهتمزلأو اهتلخ

 بزح لك جمان رب تاباختنالا مايأ تأرق اذاو اهيلع ىتيو امل

 ال ]ىف راب فيك تيار كانه ةسايسلا بازحأ نم

 اتا 235 نيللاملا رايك ,ةجابمو لاملا :فئاوط

 ىلع فطعلاو ءاينغالا عماطم حييبقت ىف لاوطلا لوصفلا

 |0002 ةيؤ اراشألاب ىتي روتكدلا ناك نإف ءارقنلا
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 ىفالو لب ال .ةبزوأ ىفالو اكريمأ ىف سيلف الاب ًادهيلف
 ةيكارتشا اهممجأب ايندلا

 د
8# 

 حورلا هذجلام حرشو ةمآالا خور: فصو الخ امييفو

 ىلع ةركنم ةلج هتلمحي باتكلاف . اهنيوكت ىف ريثأتلا نم
 نيرا, روتكإللا نأ كيلا ليخي . ةيكارتشألو اناا

 يفاسلا ند نأ وأ لوالا لراع ملقب ةاواسمل نا

 وأ دليشتور نم زاميإب ةيك ارتشالا نع كيتكي هنأو . رمشع

 هنم لمت ال كنكلو ةاواسملا ًادبم ىلع ىلع مارق لل

 ةيك ارتشالا نم مءاشتي هارتو . ةاواسملا مدع نوكيا

 مؤاشتلا كلذل نوماعيال . موبلا بيعذ نع سانلا مءاشتي امك

 جازمهلبقيال مدلا لق' نم ائيشةيك ارتشالا ف لعلو . ًاببس
 : 7+ نوبول روتكدلا مهنمو سانلا ضعب

 ةفسالفلا ضعب نع باغ » : ةاواسملا نع هلاوقا نش

 هلسانت نيناوق ريغنو ةلقاعلا هه وق ةيهأ باقتوناسن الا خيرات

 نيب ةاواسملا ةركف سانلا ىف نورشني. اوماقف ةيعيبطلا

 « بوعشلا نيبو دارفالا



 كل ا

 ىف تركت راد تاءاتا ناهذأ ةركفلا هذه تلخا»

 1 رتب أ تاو يوغ اركتر موقع
 ممأ تمرو تاروتثلا مظعا تدلؤو ىو الا تاق ننس

 3 « هللا الا أهريصم 0 ةديدش تابارطضا ىف برغلا

 بهاذم نالطب داهربلاب تنث 0 0 م01 2 لك

 ةراولألا لوقغ ق.نامآلا اعدجوا ىلا هوما ناو.ةاواكلا

 9 « ليج دعل اليج تان كارتب الا لوزت ال بوعشلاو

 رظف ىذ حاس نم الو ىسفت ملاع نم ام : مدقت ام دعب لوقي

 011 اللل ن آلا دلقتي وهو الا ' فرب ايش نع الو
 اسآر ايندلا ىلق ىذلا ةاما ملا ىهذم ىنعىلايملا فهذلا

 ايو ناوكتلا 2 ةروث ةيبرو الا ةراقلا:ق ماقأو بقع ىلع

 عيمج ريصو سانجالا برح ران ةيك ريمالا ةراقلا ىف ىذأو
 عمو طاطخحمنالا نم ةنزحم ةلاح ىف ةيوان رفلا تاردعتسملا

 ههجو ف مومي نم نيركفملا كئاوأ نيب دجوب اماقف كلذ

 . . ام ةضراعع

 يلع قل بهذم نايرس نم ىرج كلذ لك

 نأ اوماع دقو . مهبهذم ىف اوطشي مل ةاواسللا ةاعد نأ
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 سجتلاف .. لضفلاو لقملا ىف دحأو زارغ ىلع اوسول 0

 . مهتدابشب ممذخأيو مهتسلأب كسميف ردابي هلب ام روتكدلا
 ىلا موعد نا ! ! مهوعدو مهلوق نيب اضقانت كانه ناك

 ءاقبلا عزام لطمت ال نوتاقلا مامأ قوقملا ىف سانلا ىواست
 ىهلب ٠ مزجاعو ممرداق نيب توافتلا ايازع سهذد الو مهيب

 ىف اهعضي تلا قئاوملا مفرتو عزانتلا اذهل لايللا حقت
 بجومالب عفانملا ضعبيب سانلاض مب راثئتسا ةسفانملا قيرط

 ماظنلل ل دوك ا ًاديملا اذه ريغنو . راثكتسالل

 لا ةوعدلا ةاوالأ لاطم | نم نضرتلا ناك اًذإ فا

 ىضوفلا هذمقيقحنو . ممافعض ىلع 00 !سانلاق الطا
 لك اهتاعد ىلع اوركشي نا ةاواسملا ءادعال قحب

 تبث ًاومدقت معلا أب 2 مهيلع اوجنتحب نأمملقحو 5 راكنالا

 ةاواسملا ةاعدناك اذإ اذه « ةاواسملا هاذم نالطب ناهربلاب

 لماعلا ىنمي مئاق مهنم ماق دق ناك اذإ وأ . كلذ نم كش ىف

 هل لوسي وأ ةعماجلا ىف فوسايفلا ةصنم ًاوبتي نأب لهاجلا
 نأ ممن اننكلو . نيدنيلا و5 تفيظلا ةفيظوت تسلا ١
 اال تاناتسرامبلا ىربدم نال موب نلو مقي مل اذبك ايعاد



 ا

 . ةاواسملاىلا ىعادلاهب ىنعام كو .رهظ اذاهلثم ىف وطر فب

 ىلع نم الا ىف سانلا راس عم ايواستم نوكي هنا لماعلا كلذ

 هازال ادبم نك اذإو رص ند كلذ ىف لهو ةناح

 فهاوملا وأ ف راعملا ىف هقونت ةرمشب متنا قح اناسنا عني ال

 7 + هيف ريض ىاف . هاوس ىلع هيلقعلا

 تااناكلا رس هنأب رصملا اذه مق روتكذلا ناك نا

 درفلل هحيبب ام ةيسايسلا قوقملا نم لهاملا درفلل حبي هنأو
 0011 بورسكا قوسلبتلا روتكدلا ترص ناو . ملستلا

 صيح ال ىمأ اذهذ ماكملا باختناو باونلا ةبانا ىف ىنلا

 ىواستلانا ىلع . هتمبيوصأ وه اب هلادبا نا لمم دلو

 00000 ايروص ايواث الا سل ناختتالا تاوصأ ىف

 ةردقلاو لقعلا نم هلام ردقب تاوصالا نم ناسنا لكل نا

 « ةباينلل هريغ نم لضفأ وه نم رايتخاب هاوس عانقا ىلع
 ليال ىف اطسق ممربك] القع سانلا ريكا لمح ام كلذو

 ءارش ىلع لاملاب نيعتسل نيرسوملا ضعب ناك ناف « هدالب

 ضرغ ىف ةددعتملا تاوصالا كلت مدخت_سو تاوصالا
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 مهيلع مقني نيذلانويكارتشالا هنم وكشي ام كاذف ىلا

 دوبول روتكدلا
 ىرتاي نف . ةاواسملا بهذم انلطبأ مويلا اننأ بهو

 قوقملا نم هل لهأ وهام مهنم لكل ردقيو سانلا نيب 5

 78 ةموكسملاا يلا كلذ ىف أجلن انارتأ :: ةيبد الاو ةيسايسلا
 ةموكسملا لمح رصقيي نأ ديري هن ال روتكدلا هايأي ام كلذ

 هذه وهب نو هب مايقلا دارفالا عسل الىذلاىرورضلا لع

 عرادقأ بيرت 1 0 نيب لخادتت ابعدي ال نإ هندارا ٠

 مف - اهيواود يف نوفظوم مولك ع امناك مه ءاحرد زييعو

 يلع ردقي ام مهنم لك ىعدي سانلا كرتن نأ الا نذإ قبب

 ةاواسملا اديم رش نمان ماظنلا اذه لثعو - هعارذب هليصح

 فنك ةمانلا اإلى اممالمتا ثاغسأ انك رتل نر

 ةماعلا .ءاواسملا انساللحا تاما انكر اذا انالان

 نيطحنملا نيب الاةاواسلا اف اهاياحض لوأ انك ان رئاصن ىثغت
 ممالحأي مهو اهب نوماحي لوقعلاكيلامص لامأ حمطم ىهو

 سا « ءاسعتلا نم
+ 

 ف



 د ا

 انآ ءاوانلا نع تاتكشلا" تحاص .ثيدح كلذ
 هنع اهاناقت ىلا تارذشلا نم ربظي دق اكو بف ةيكارتشالا
 ىلإ ؛دمعنو .اهوشم اليثع اهلثع وهو . اهم ةريطلا ديدش

 معي مث ةعونشم ةلاح ىف 00

 امنأ 5 ةراتف . اهريفاذحم ةيكارتشالا يهاذم يلع ةقكح

 مع ؟ لها لح . اناطخمالا ا كل 5

 ملعن مالو سذنلا معنم اعيلض ناسنالا ن وكي ناالب ةبااجسالا ظ

 ىضفيةيكا رتشالا ”ىدابم ىضتقع لمعلا ناب ىنيل داصتقالا
 «دادبتسالا روص ىرخأو طاطحمالا كود لذرأ ىلا ممآلاب

 . نيمهاولا ءالهللا ناهذأ ىف ىهاك كل اهروصي ةرائو
 تينألا نم فنا ةيكارتشالا هذه نا كنلق ىلإ قيسف
 روتكمدلا لوقي اك ىبغا.:نيكب نم ةبكارتشالا مك اهذؤوتسا

 [ىواشل ةنجأ رص: ىوانذ فلا رظنلا نهذإ ارت »

 ا دل كتر ىف ةلماكنلا ةداسلاب اًرمستنا طل نانلا

 ةموكملا لاجر قفطو اهناخدقبط ةناح ىتاملالا لماعلل لثمتو
 ململا بنركلا وأ ريزنملا مل نم اقابطأ مداق لكل نومدقي

 6 خلا ةعملا نم اناندو



 ا

 ىلع زع امل ةيك ارتشالا لك ىهم هذه تناكول هللاو امأو

 ىلع هبستحم رداشنلا نم لمح الإ وه اف اهجالع روتكدلا .

 نوقفشي مهلك نوبرماو  ريملا لهأ نييارملا دحأ ةقفن
 كئلوأ هطعسي مث  ةيكارتشالا ركس نم سانلا ىلع

 هده لاو كيويمسلا دخلا كلذ: نم قوقل

 ضعبل حول. دق ىذلا ةيكارتشالا قشالا تسيل مالحالا

 اهدعاوقوةيلمعلا ادابمكلذ دعب اهنم قبيو ةماعلا نم جذسلا

 ذوعتلاب ضقنت الو ةطسفسلاب ضحدن ال فسالل ىهو

 نئيابلا مب ورمكو ةيباملاهيلاتسم بهدم 0 ١

 ناك [[ذإ اييشارالو - تلا لهاو ةمالتلا كو 0
 ءاماع الإ هفرعي ال د ايندلا رس ةيكارتشالا بهذم نالطب

 ىلا ةلدآلا د تناكو « ةايحلا لا اي ىلع دوفقاولا سفنلا

 « لقملا قيرط نم ىتأت ال هب منقت
 ءانفلاةءابمو ممالا ةفآ روتكدلا هارب اديك 00

 ريمعتلا ىف .اهلامأ .دقممو ةيناالا .ءاجر نه لالجيسالاو

 ءاقبلاو
 الو .. ريطاسالا نم ةروطسأ مويلا ةيكارتشا تسيل
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 لكاشتلاو رادقالا ىف لداغتلاب سانلا رشبب ىلايخ دعو ىه

 نم .سانلا نيب ةاواسمأا تسلف الك« قازرالاو لزانملا ىف

 بلطتو لمعلاو رج ال'نيبةاواسملا لإ وعدت امنا اهاكسلو اهمه
 عومجملا مفتت ناو كةلس هع ام لماع لك لظاقنأ

 دارفالا ىوق نم هب عافتنالا نكميام ربكأب

 اعئاج نال اهموي براكو اهلجأ مح دق ايندلا تناك نإ

 دوب امولظمو ؛ يرتسي نأ قش اك وو مبش نأ ديوي
 دعن اهجازم فحنو ايندلا هذه تازهام دشلف « فصتتني ول

 ؛ كزابللا رطزو 'ةريابلسا ناينط روصملا ىضام ىف تادشجإ نا

 نيلاكتلاو ةاعدلا ةأطوو

 انتمظنأ نم حيبقتسي ال روتكدلا نا بيجعلا نمو

 |, ن|118 -ةيكارتشالا( يف 'هذاود ءتاكالإ انيعنزيغاملا

 بواضتلا ىف مقو بمهذملا اذه ريغ نم ءاودلا طابنتسا

 ةريخلاو

 ىلا ةلثاملا مماالا ضومل ااا دل ع هيأ ًارقاف

 طورشلا ماف » لوقي ىدنجلا ماظنلا ىلا اهلي# و طوقسلا

 ةيددنلا ماظن ميمعت طوقسلاىلا ةلئاملا مم الا ض وبن مزن ىتلا



 بوز ةدديم .ماودلا لع ةمألا نكت نآو' انج ا
 « ةنحالع

 اهب دشي ةرابج ةيدنملا ماظل نم ذختيل روتكدلا ديرب
 اهنمه داضعأ رسكو اهممتا زع نمزلا ضر ىتلا مماالا كلت ماظع
 هتلوجر رضحتلا لجرال مجرب قوس ةيدنجلا نأ دقتعي وهو
 ءانن » ىه ىتلا ةيكاازتشالا نضام نم هيفشنو هلالقتساو':

 تابرد: نسخأ ىلا ةم الاب ضقت ١» كلان« ةلودلا ىف طرد

 ةره لك اهمكمل اوعضخ نم سوفت ىف لتقتو قافرتسالا
 سانلا نأ ىلع اذه هلوق فلؤلا لوقي . « لالقتسا لكو

 لالقتسا ن وكي ام ميض 'لجرلا نأ لهجي ال فلؤلاو نوماعي
 كارحتت ةلا الإ سيل شيملا ىف ىدنملا نأو « ةيدنجلا ىف
 م ىلا تزين نأ املا ضلو نئاقلا 111

 نم 'ىث ةيدنلا ىف ناك ناف . امورخسل ضرغ ىأ ىف الو

 الالقتساو ةلوجر ةنوشخ ل سلف ةنوشحلا

 : لوألا بابلا نم عبار لصفلا ىف روتكدلا لاق
 نيب هيف ثحبن ىذلا قورفلا جردت ىلا ليفكوت راشأ)
 اهغلبم ءاقترالا نمهيف ةعانصلا ابن مل نمز يف ممالا تاقبط
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 لي راع نرراق قف ناانلا عسوت الك ) لاقف رضام ا تقولا ىف

 هتيعبات تدازو هلقع و لماعلا ةوق تفعض لمعلا عيلزو'

 لك ومشي قرفلاو رخاتي عناصلاو مدقتت ةعانصلاف . هريغل

 ( هسيئرو لماعلا نيب موي
 ماظنلا فنراف . ليفك وت نم ةقداص ةظحالم ىهو

 لك هبلسو ةبلا ةوق لماعلا زا لف رضاحلا ىداصتقالا

 00000 أر دسبف ..هقيتسو هئاكذ مادخل ىلا سو
 يف نئفتترو اهديوج يف هئاكذ غرفيف هدحوةاد الا عصي

 نم ريغصلا ءزملا لوانتي نآلا وه اذإ ». اهيسحنو اهليمكت

 000 وا نسدتبلا "ىجو « ةيور الب هعتضيف ةاد الا كلت
 ىذلا هجولا ىلع ةادالا كلت ءازج الا كلت نم فل ويف عانصلا
 زجعو هتعنصن عفتني مل لمعملا نم مئاصلا ج رخ اذاف . همسر

 لالقتسالا ةيزم دقفف دا رفنا ىلع لمعلا نع

 لطعملا « بهاوملاب ىدؤلا ىداصتقالا ماظنلا اذه
 تماق اه . ةيكارتشالا هيلع روثت ىذلا ماظنلا وه « لوقعلل

 بحاص فيح هنع مف رثولماعلا كرادمقرتل الا ةيكارتشالا

 سيلو « هيلع ةريغو هلم ىف ةيغر اذ اناسنا هلمجتو « لمعلا



 كلا 1 6

 نع شتم روتكدلا ناك ناف . هلآ ريدت هلآ لالا را

 هدشنب نكلو دونملا تانك ىف هنع ثحبي الف لالقتسالا

 ةيل ارتشالا 'ىدابم ىف
2 

 ندا للتسألا اذه قف ان ةكارتشالا 1
 ناي هالو: ةيسئرأ هيئاوج نم قال ل10

 ةمزالت لاح ايبكلو . هئع فاتت ال ىلا ءادلا كلذ شارعا

 قيرغلاى هاجنلاةبغر ربظت ام هغم ربظتو نايحالا ضعب ىف
 قرغلا دنع

 تلو ةعدق ايكلو ليش انهيت
 اذه نا الإ « لطاملا ميو لماعلا هيف مرحب ناكم لك ىف

 لماشلا قرلل امبت اهقيبطت يف مسونو اهمبف ىف قرت دق رصعلا
 ةايللا قفارم لكل

 شيجلا داوق رئأتسيف دالبلا حتتتت ةيزاغلاممالا تناك
 رئاس نع مهسفن | نوزيعو قازرالا بيطاب هدونجو حافلا

 مث . حالسلاب امنع ثودوديو ةوقلاب اموسرحي اياز ةمالا
 . ةتبان اقوقح ريصتف مهباقعأ ىلا ةثارولاب ايازملا هذه لوؤت



 ا ا

 ٠

 ليج دعب اليج لسكلاو ةعدلا ىلا باتعالا ءالؤه حنجيو

 ىسسلا ةقشم ممريغ نومشحو « نوعرر الام ةرك لوب

 ةعالملاو وبللا ىف نوداميف ةلاطبلا مدسفتو . نوما مو
 ىتح مهبأد كلذنولازي الو . ةذللاو نوجلا لع نوكلاهيو

 هذه ىف مهماع ضقنتف 5 مهيلع اوقنحبو ممم سانلا رجضي

 ع الإ مهيف فداصن الف . مملفغ بقرت ةراج ةنو الا

 نيطخاس ةيعرو نيهال
 راث كلذكو « مهتداس ىلع نامورلا ءاقرأ راث كلذك

 ديبع ىلوالا نع نوخرؤلا لاقف مم البن ىلع نوبوسنرفلا

 الإ ىهامو -- اودبرع ةقوس ةيناثلا نع اولاقو « اودرمت

 نيح ىلا نيح نم سانلا خبرات ىف قفو ردنا ةيكارتشالا

 د00 ]ا ديع لع ةداسفيف حتي رصعىف نحي انسل

 00001 0 كبري ةلالانكلو . ةقوس لع ءاقرش هيف

 لادلا كا رطو لاومالا تاححأ نيب تر

 بحاص لك حسب أف « ةمخضلات ال آلا كان اعلا جرخأ
 مرممدختل نيذلا عانصلا نم 5 بعت عتمتتإ لمعم

 ةحارلاو قيرف بيصن نم كامرأاو بعتلا كاكف . هلمعم ىف



 ع حا سس

 ىوكشلا تددجتف . لفآلا قيرملا بيصن نم خرا
 دقو . ىرصعلا بوثلا اذه ىف ةيكارتشالا تداعو . ةميدقلا

 نوكتسابكلو .اًضنالالحمسالا دبل ه0

 ا ل ًارمع هنم لوطأ ةركأ هذه قف

 اكلم احبصأ دق ماظنلاو لملا نألو . ىوألا نورا كاواق

 اهاهذب نابهذبي هما سا وح هال ةماع ةيئاسنالل

001 

 لالحمضالاو رخأتلا هباتك يف درون ىأر حم اذإو
 رانآ نم را رضالا ليلا لع ىلوتسا ىدلا 00 18

 1 مهنادبأ داه>إ ىفسانلا را دقلف ا

 فعضلاب اوسحأ الك مو . مهءاصعأ فلتأو ماوق نم طح

 ىلإ ةوبقو غبتو شيشحو رخ نم تايبنملا ىلع اوبكنا
 لمعلا تاعاس نأ ولف . فض ىلع افعض مهندازف كلذ هابشأ

 نم لماملا نكمم .ةذأايز ووجالا تديزو لال |

 تناكل « ةحارلا بابسأو ماعطلاب ةيمويلا هنراسخ ضيوعت

 اذه لئاوغ نم مداقلا ليجلا تذقنا دق ةيكارتشالا

 لهسي - درو ىأر ىأ - ىأرلا اًذهسو .لالختا ||



 ا م©4؟4 01

 قااثلا بابلا نم لوالا لصفلا ماتخ ىف روتكدا لوق ليلمت

 ىه ىتلا اهقلخ تافص تفعض ىتم توم مم الاف » لوقي ذإ
 انك اف لع نوكي تافصلا هذه فعضو . ابحور جيسن

 عاونأ ضعب ةقالع ىنخم ال ذإ « ءاكذلاو ةراضلا نم ةمالا
 ءاكذلاب ىصعلا فعضلا

 ال الا طق ارذبت تيار ام » ةيواعم نء هلادبع لق

 باتك نم بتناك ىدتهي نأ تضارعو © غيم ىخ ل
 ا هال ةمكملاا ذه ىلا ىزجملا "قاتلا نرقلا

 ال[ 6 ةيعذل ذختي نأ مويلا ةبك ارتشالا ءامحز نم ميعز

 درتستل مويلا موقت ةيكارتشالاف . افرح ةمكسملا كات ىلع داز

 ناسنا يلع ناودعلا ىف امل عمطم الو عيضللا قملا كلذ

9 

 ماعلا قاحلا طاطحا نم ؛ ةرات نوبول روتكدلا ىمذتي

 نع مهفارصناو مهسوفت طبض كلم ةمالا دارغأ كا

 ( 11 كتل اكيح فسأيو « تاذلا بح يلا ةماملا َقفاَرلا

 راكف الا ىضوف ةريغصلالوقعلا لهأ ىلعتبلج د ىلا,ةيساقلا
 ا لاقلا كلت تاريغو . نامزلا اذه ىف .ءرلا اهم زاتع ىلا
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 اهيف تسرغف . نونفلاو بادالاب ةلغتشلا ةبيبشلا راوطأ
 اهنم عزتو . ةدارالا اهدقفأ كلذو ةباكلاب ًابوشم ًادوج
 ةيئاذلا مقانلا دبغت اهلعجو . سمأ ىأب مامتهالا ىلع ةردقلا

 « اهاوس دود ةيتقولا

 قلخلا اذهنعمدقتملا ةباتك ىف ودرون سكام ملكت دقو

 هنأزا لو ...ةيناذلا مفاناا ةدابع نوبول روتكدلا هاعد ىذلا

 ةيمشادت او اهلا انملأ ىلا لالحشالا نضال نش لا ثا
 فعض هاش تاذلا سح نا لوقتنو ةينان الا قو 0

 نكلو . ةيلقملا ضارخ الا نم نضع وهو نجاولا ادع

 قوقح نيب نزاوتلا مدع نم سانلا دكأت الاضعإ هديزي
 0 طيسولا ىرثي فيك نوريف « ممابجاوو نيلماعلا

 « نيم الا لماعلا ناهيو عييضولا داوقلاءركي فيكو « رجاتلا
 نأو توتحسلاو قنادلاب بسحي حابلا سسكسلا نأ فيكو

 هذه ىف انيلدن دقلو « ردبلاو ريناندلاب دعي لايتحالا حر

 اهينامن ىتلا اهنبغم كلتو . ةدعولا هذه ىلا مايالا

 كا ااذإ آلا تاوسلا هذه نم ضالخلا قف لما

 ىلع نأ درف لك نقيأو . ةيئاسنالا نماضتب سانلا داقتعاا



 0 0 ا

 .ءاعج ةيناسالا ةيانع مضوم هنأو « هتمأ نم ًاسراح هقوقح
 الإو . بجاولا ةمرح سانلا ىعريو رطاوخلا بوثت كلذبو

 نيعمجأسانلا بن وي ماع ريمض تمن سيل هنا ناسنالا نظ ولف

 ةمحرلا ىف هل قح ال هناو . ىذ الاو نبغلا نم هب لح ام ىلع

 قلعتف صرخلا هبلغو هريمض تام دقف . ههجو ممم اهي
 تدثفو هاوه اهنمقفاو ام الا لئاضفلاو ”ىدابملا ذبن و مشجلاب

 الا مثارمشلا ملاعم ترثدناو دودحلا تعفن :راف قالخالا يضوف

 قاروالاو:راندلل ١

 ىلا ةعدقلا ممالا ليع مويلا » : نوبول روتكدلا لوقي
 ا ادجاو ادت اهناماظنو نهولا نم زئهت ىعف طوقسلا
 تماق ىذلا اهناعا نم ايش ث موي لك اهنادقف كلذ ةلعو دحاو

 ةراضح هماقم ام> تماق هلك هئدقف اذاذ آلا ىتح هيلع

 « ديدج دقتعم لع ةسسؤم ةديدج

 '010 0 دتقأ . ديدج دقتعم نم ممالل ديالف معل

 ىناسنالا نماضتلا وه وا ءاخالا ةدحو وه + + دقتعملا اذه

 ةك ارتشألا مارآ

 ” لكك ةينانالا فطن هتقث ناسنالا بلق ىف عرزا



 سمس 81/ سس

 ءامسلا هتذين ىذلا قول لا ةلذ هيلق نم عفرو هسفن نيع ىف

 تاقولذملا رقحأب ابعت 5 ةعيبطلا هب ًابمتلو

 .ءاغتب ا ال ةيناسفالل لمعي هنأ ناسنالا دقتعل نأ ىنبنيو

 .نم ضرحم اةوسم نكلو ةبوقعلا نم افوخ وأ ةبوثلا
 هذه تم اذاف . اهنع جورخلاب هلةقاط ال ىتلا هزئارغ

 هتفطاع ىلع ءازجلا بلطي ملو هظحب ناسنإ لك ىضر ةديقعلا

 هب ىحوت اهف امعواطمو ةفطاملا كلت ءاضرا ىف الا ةيعونلا

 هيف ىمتحمال ةمأ لك ىف مرح اذه اندهعل ماعلا ريمضلل
 هلوقا مق. كلذ ىلا روتكذلا راشا دقو ءاةمألا_ كلت نيآالا

 لايت ازاؤج ىرال انجلاو نيلحتالا ةسايس ني 00 كلا

 هب تلزت ال هدالب ىف اهانأ ول. ةيبنجأ ةمأ ىناج يف رومأ

 ممالا ةساس فاد كلذ: نأ ةقيقللاو ( ةيجانر ]9 ني ١ لا

 دنت مرحلا كلذ نكلو مبدحو زيلكتالا سيلو اهلك

 للك نامزالا نم نمز ولدا ع موب دعل امو هدودح

 كلذك و. ةماعلا ةوحالا كلان .ةلغف لوخدإاب يرد انآ

 نيب الإ .ةيعرص ريغ اهرمأ !دبم ىف قالخالا دوبع تناك
 ايات كفو) ناننالا لص تاتكاف نوزاد لاق. : ةليل )|



 كس نر

 لك ءانبأ نيب ايفالإ ةربتمم نكت مل تقالخالا لوطأ ىأ

 لئابقلا ءانب' قح ىف اهتفلاخم نودعب اوناك امو اهتدح ىلع ةليبق

 حاذقتا لوصألا هذه نازاف ( ةركنتتم ةغارج ةببرغلا
 0 ءانب ات لمش تح هنمعسوأ قاطن ىلإ قاطن نم

 انلا حبصا 3 + ميسانجأ نيابت ىلع نيد لك ءانبأ تامش مث

 0 1! نانالا عيوب قع ىف ايرظن اه نوشلل

 ةعيبطلاو . ةدحولا قيررط ى نورثاس نا اهموةلاخم

 رذن الو ةلباذلا بوعشلا ضرقتف ةياغلا هذملل اهلمعب مونت

 ةيناسنالا ةدحول اديب . ءاقيلاو ةياعءرلل لها وهام الإ اهتم

 ماعلا ريمضلا ماكحأ لومشو

 اهيلإ سانلا نكسام اذاف ةديدجلا ةديقعلا ىه هذه

 ناكو .مهمال ل ناتو محلام ًالاطانم تناك ابيلع اوعاتشاو

 ءاقشو باذع اهنع ةديحلا ىو ءازعو ميعن اهيف مم

 ا

 1 راقلا نلف كش ةيف:اناخام 'انذقت نأ دس اننونبال

 ةفالعلا ءارتألا وم ممالا روطت رس باتك ىف نا لوقت

 . ربدتلا لوطو رظنلا ماعناب قيقح وهام ةميوقلا راكفالاو



 هلل

 ىلع هرصقو جيئاتنلاو ماكحالا نم هالخأ ول فلؤلا نأو

 نفلاو ملا ناف : دقتني ذخأم هيف ناكال ءار الاو تاظحاللا

 ىنكت ىتلا تامدقلاو ةلد الا ةعاسلا ىتح عمحت مل بدالاو

 ةمتحلا جئاتنلاو ةمربملا ماكحالا كلت رادصال

 نييرصملا نحب انمهمام ءار الاو تاظحالمللا كلت نمو

 قابطناالا مامت انتلاح ىلع قيطني هن ال

 لاق . مهلا قح نطولا ىنعم دمب مهفنال اننأ رهظيف

 اهنم رشتنا مث ةلئاعلا ىف الوأ حورلا دوجو ناك) روتكدلا
 الإ ناكسلا عيمج معل مل و ميلقالا ىف مم ةنيدلا مالو

 ىتلاب يطولا ةركف تدجو كلانه.ءاتم ةبسرق لارا

 مث ذا الإ ةحضاو ريصن ال اهمال رصعلا اذه ىفانل موبفلا

 قيرغالا دنع نطولا ةركف قرتت ملاذملو حورلا نيوكت
 ةرمتسمبرح ىف مهثادم تمادو ةئيدملا ةركف نم دل

 . ةيقبلا نع مقاولا ف ةينجا تناك اهم ةدحاو لك نال

 تشاعفةبرقلا ةدحوريغ ماع ىفلا ذتم دتملا فرعلم كلذك

 ةلوبس هكلام |ميف موقت ىبنجالا كح تحب ' نيالا كلذ نع

 ةلوهسب لودن اك



 مس "| ء ادم

 ريغ فرعلال اهنافهرصم ىف ةينطولا ىنعع هيبش كلذو
 ابيف ماقت ةيرصملا ةمالا ريغ ةمأ نأ نظأ امو ةيرقلا ةدحو
 .ةيريدم ىلا ةيردم نم قيدص وأ بيرق رفسل تاحانملا

 :هنطو ةمصاع ىف وهو هتنرغب لما افسح اهرواحت

 ةباتكسلا رشن نم مجنأ ءاود ةلالا هذل نأ بسحأالو
 لك ىف نييرصصملا ءارق نبب ىرمصملا احلا عويذو ةءارقلاو

 ةنيدموةبررق
 رااللا هدو نمل قت موني داكي ال نوبرصملا

 كانه سيلو درف نويلم رشع ىنثا لينلا ءانبأ نوكي داكيو
 ىلاونو رصانعلا طالتخا نع مجان كلذ نأ نيزخالؤلا ها

 انمدق ىنذلا ةينطولا مهف ءوس ىلإ ىزمي هنأ اي ةحافلا مالا

 17 ادخل فايبصللا دشأ ءانعللا ةنكملا نارا ةركرذ

 :ةببصع نوكت نأ نيب قرف الو . ةددبملا مزارشلا هذه

 الا اوافق. ةيعطو ةيبطعوا ةشع رات ةطعصحزوأ ةظيلصم

 ةدحاو ةبجو ىلإ مهسوفن هيجونو مهثعش مل ىلإ
 ةدشو صصختلا نادقف ةيرصملا ةمالا بويع نمو

 .ىوتسم ناف ) نيب ضقن وهوعانصلاو مئانصلا نيب براقتتاا



 مدع ًاذحاو نوكت داك روتاشلا لد 6  لقعلا

 ممالا دنع انا هاا انانأو 0 ايندلا مها دارفأ

 ًاقالتخإ عونلا اذكو دارفالا فالتخا ىه ةدعاقلاف ةيقارلا

 ) ريك

 ناق ء صقنلا اذه: ىف الخد ةبوضخلل نأ الإ ىرتألو
 . ةعاتصلا اهثمت 15 ةسفاثملا لا ةحاللا تسي 1 ١3

 تاعونصلاو فرألا ىف عونتلاوتوافتلا باب ىه ةسفانلاو

 هذه ىف موقت ال ةعارزلا نال ةعانصلا ىلا ةمالا رطضنتسو

 حتف نع ةمالا ءاينغأ مجحأ دقلو . سانلا بلاطمب مايالا

 ءابرغ مهمال مالا عم عفنلاا لدابت و مئاصملا ءاشناب ةسفانملا باب

 رطقلا ىلإ رظني ديعب ريغ نمز ىلا مرثك أ لظو . دلبلا نع

 نييرصلا لئانو ءمترسهج را ىلا رجالا ةرلظ ١
 ىف لينلا ءانبأ نم ةورثلا لهآ ناكو . هنع بناجالا ةلماعم

 نأ نم لهجأو لمعب اواقتسي نأ نم انأش لقأ ىضاملا ليلا
 رصم ةارس ىزن انتحيصأ انكسلو . .ةعاررلا ريغ ىلع اود

 مهحلصم تطبتراو اهيفمبمادقأ اوخسرأو اهونطوتسا دقو

 مهنأش ريغ لبقتسملا ىف مهنأش نوكي نأ دعبي الف اهتحاصمب



 ءاوسلا للع رصم ناك ةينطولا تمت اذإ ايس الو ىضالا ىف

 ءالزنلاو نينطولانم أهيف عفتني اهعفني نم لك امئانبأنم دعو
 "00 14 ةيشل هلا ضارغالا تقلدأت ىلإ ةجاخ رصم ناذ

 رعاشملا ةدحو نم

 يق

 ةيندملا رارضأ لك انتقل دقف قالخالا سنن ال

 لهس دقف مرج الو . اهايازم نم ”ىش ىلا لصن الو ةيبرغلا
 0000 ابق تسمناف مادام كرد نا اتا

 000 ا 1 ولو اهيلو انني ليك ايتام كاردأ نغااتل و تع
 هلو عوبسأ ىف اهلئاذر لكب من يول لا ريف

 ري قونلا نال اهاداو اهفرامم عت | هنكلو

 ىف ًادج ديمي هنكلو مهطحأو سانلا هر نيب بيرق
 ْ - كاهذالاو لوقعلا

 اهتاركنمو ةييرو الا ةيندملا ةيحابا نم بمن مويلا نحنف

 نأ رظنتنل انك امو امابيطو اهتظع نم ةرطق قوذن الو
 دانا قاب ةيندملا ناف . ,ايكوش ريش ةيئاثللا ةرك ىح

 اومنتو ىوقلا .حتفتت م تاوبشلا دلونت بابشلا نس ىفو



 ىّتلا ةلوفطلا ةرابطك الا ةرطفلا ةرابط تسيلو ءكرادملا ٠

 ىوقلا نم ةغراف اهنا ا؟ تاوهشلا نم ةغرافاهنال مئأنال ظ
 هازل ءوطتلا# مالم عيضف نأ ةئزرلا نكسلو ءدارادلا ١

 هأنعنصام كلذو « ةيندملا ىو ملبن

 :لوقي ذإ ةباصالا لك نوبول روتك دلا باصأ دقلو
 .ةيرشبلا تايعمجا هيلع موقت ىذلا وه لقعلا ال قلخلا د

 نيحت مسالا لمي ا ليو

 !اكللا .ذحش نم .اريثك ممالا بسك ناك امو لمعتو

 عريكه

 اهروز. ةايملا ناو « هزئارغب نانالا ناف. هللاو ىأ ظ

 قئارقلا:ةيحان نم اهنكلو لقعلا ةيحان نم اهاتحن ذا "ىال

 ام ,ةلسضفنلا .كسبلو اهاوب ءىشاال 000007

 هتنمضتو هيلع أشنام ةليضفلا نكلو «هلقع ليلعتب ناسنالا

 هت رطف هيلا هتلجزو هعبط

 اذهو « نالخالاب انقيانع ضعب ىعلاب انتيانع نكتتلف
 سعالان وهي امو بتكلاو م احلاو سزادملا هب لثكش [

 ذاق. ندملا :ةئشان نم ةليلق ةقئاظ ىف ةروصحم ةباسالا ٠١



 ةيحضتلا نم ريسي سرغ ءىشهم زاب رص الا ناركنن الو

 سوقنلاو قالخالا ءاظع ن م ةداق ٠ نم هلدب الو . ناد اهملاو

 59 هجحجعوتتوج

 مهيف حرسنل مهفافتلا ىلع مهماو داسفلا لغأ هيف

 11 جالا فافلا ف رانلا :ةزازن رست (ك قملا ةلك

 نييونيببرو الا نيب قرافلا ناد نوبولروتكدلا لوقي

 نود ءاظعلا نم قار قيرغب كئنوأ صاصتخا وه نيريق رشلا

 ل
 لوقعلاءا,ذعبرخغللف . ءاظعلا نم هبيصن لكل لي .الك

 كئلوأ نم ميظمب مويلا قرشال نو ٠ سوفنلا ءاظع قرشلاو
 ادلة نم أوما ًنايحأ مهم دوجي ناك نذلاءاظفلا

 ؟؟ هديب ةأمللا قيرط ىف 0 لولا نم

 00 ا ا ا ا ا





 3 3 هم د.دوص لوالا ءزج

 هدانا ةشييك صو مط ني نت بشل نو ا 10 ع غايتنا
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 هرم

 دقنلا
 "1 رانلا راضمو هطورش . ممأالا ىف هرثأ : هتقيقح

 .صالختساو نيمسلا نم ثغلاو بيطلا نم ثيبحلا يم
 ا اكللو أطللا نم باوصلاو لطابلا نم ىلا
 مفانلا ءايحا ىلع ةعيبطلا ةناعإو دوملا لاقعو ديلقتلا راسا

 هيلإ وعدنو هيف برن ىذلا دقتلا وه اذه لك ديفلا ديلخمو
 موقأ هنال هيلعمم ابقا رثكو هب سانلا ةيانع تدتتشا ول دونو

 ابيلا ومست ةلزنم ىصقأ هغولب و ىرصلا لقعلا ومن ىلا ليس
 ظ حيحصلا قرلا نم ةضهانلا ممالا

 .ةيلقعلاةيبرتلا ف نوحلصلا هيلا عزفي ام قرأ نأب كلذ
 ااا السيو لقملا لظ اودع نأ تاعاجلاو دارفالل

 "01 ك1 راو تاعزنلا ةفاكو لام الاو لامحالا عييمج ىلع

 .نآ ريغ نم نايحالا نم ريثك ىف انع ردصت ىتلا ةيمسجلاو
 ابيلع ناطلس وأ اهب روعش لمعلا نوكي

 هداكت ال ءوضلا رصاق جارس نآلا ىناسنالا لقعلاف

 .لع ملاعلا اذه قئاقح نم ليلق ىلا الا سفنلا هب ىدتبم



 هلو

 اهيحانممتو اها رطأ مشوا رك
 تببلا اب دمي مل روصقلا اذه ردو ان |

 ةداعلا تكرتشا ىذلا ءوكرلا باحسلا كلذ وه ًادحاو ًاًئيش

 اذنه ني لوح اميتك لاح هتناتإ فرقا

 ةسايسلاو نبدلا يف ةفلتخلا قئاقا نم ريثك نيبو جارشقلا

 عامجالاو

 هفوقوو لقعلا دول ةيقيقح ةلع تاحسلا اذه ناكدقو

 فيشلا نم ريتك همن ىحاينم ةييسن للى ١
 روتفلاو

 ءاماع نم نوحلصملا هيلإ ومسل ىذلا قيقملا ضرغلاو

 فيضلا اذه نم ,ًادهب تح هل بطلاو لقعلا جالع وه ةييرتلا

 عسيج لوانتي نأ لع ًارداق حبصيو ا

 اهنم جرختسيو صيحملاو ثحبلاب اهرتكا لا

500 

 امو ةظحاللا ةديشو يملا ةوقب ءاماعلا هيمسي ام اذهو

 جويسملا معلا الا نم هسين

 اروصقم سيل دقنلان[[هذحإ نايشاذه نم 1
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 ماع وه لب يو مي نم مالنا فوتو لولا اونأ لع
 مولعو لامعأو علانص نم يش لك لوانتي نأ يل

 كلذ وحنو

 كلست ال مالعألا ةهباشم ةملظم دقنلا ليبس نأ ىاثلا
 ةرابعبو لاوه ألا مشجتو تابقعلا ماحتقا نم ريثك دعب الإ

 اللاص روف ايم دل م ةمأ لن نأ نكمل ةحضاو

 اذإ 21 ةنارولاوأ ةوقلاو ةذاعلا ربت نأ تعاطتسا اذا الا
 رثألا حضاو ًارهاظ ًارينت ةيركفلا اهتلاح تريغت

 الإ ديرت ام دقنلا نم غلبن نا عيطتسن ال نذِإ نحنف
 ثح اذإ«داملالاو رفكلا هنع عاشي نأ نم اندحأ نمأ اذا

 مل اذإو.نيدلاو ةفسلفلا اياضق نم ةيضق نع احيح ًايلقع ًاثحب
 مظعألا داوسلا عزان اذا ؛قورملاو ةنايللاب رب نأ فخم

 ابلع مهئاع و 0000 بايسل استانس
 دقن اذا .سأبلا هنم لاديو ةوقلا هب شطبت نأ شخ ملاذإو

 ا المو ديتلا 2 وأ رقم هنا نيو اهاعأ نم انك

 اذه قر نأ دعب الا ةلزنلا هذه غلبت نأ عيطتسن ال اننا

 , روطلا اذه يلا انب ىدؤت ىتح ًاريثك بقر ةبيرتلا بيلاسأ



 ا

 ةيبرتلا حالسا دقتنلا يلا اناسنف,ةايلا واول للملا

 2 دسافلاحارظإو اهبيذهتو
 لل زملا نأب نينراس ءىش لك نع ثحبلل نيلباق لوقعلا

 درف نود سانلا نم درف ىلع ' اروصقم نوكيي نأ نكمي

 قيرف كود مهم قيررف ىف اروصخ الو
 ةجاحلاب ةمالا رعشت نأ نكمي ال حالصا لك ناك اذاو

 نم ةغبان و اهذاذقا نم :ذف ةجالا هذبي سشاذا الإ هلإ

 نيللاب ةيصو ةدشلاب ةرم هيلا وعدي ذخأو اهغباوت
 لك نم اضوغبمميدقلا حار طاوةداعلا ةفاخ تناك اذاو

 ةلعلاو قيقملا ببسلا نيبتن نأ انيلع ريسيلا نم ناكروهجج
 ني.دقانلل مهنقمو دقنلل نييرصلا ضب اهنع أشن ىتلاةحيحصلا

 نودسقتمي مهنكلو هب نوقفشيو قللا نوبحي مهنا ؛
 لطابلا وه هريغ ناو هيف مثام قحلا نا ةثارولاو ةداعلا كح

 ظ ع ا مهناداع نم ةداع حبق نم مهيب ماق !ذاف

 هبار هيفستل اوضهمو هياع اورزو هنم اومقن مهلئاذر نم

 وأ قملا نع عافدلا ةوق نم اونوأ ام رادقمب هتطخ نيجهتو

 كلتو قملا هنا نودقتمي امع عافدلا ةوق نم اوتوا ام رادقمب



 و١

 ناك اذا دقانلا سيلف ناكمو كامز لك ىف نانالا ةعيبط

 اال لا قدس ىعو ةدحاو ليبستالا (ًضلخع

 ديري ام ىلا لصي ىتح هتديقعو هيأرو هسفن ىف
 نم رانيدلاو مجردلا مهنم بش نأ ودك ل

 ال يكسو ةءادرلاو ةدوملا نم هناكم نيبتيو دق نا

 تالوتقعملا عاونأو للعلا قئاقح مهسوفن لبقتت نا نوهركيي

 .اهيمسو اهنغ نيب قيرفت ريغ نمو صيحم الو ثحب ريغ نم

 ممريغ اوكر دقتلاب ا اودهجي نأ اوهركاذا مهيلو

 لصت نأ لبق اهقيقحتو محل قئاقملا صيحمت نم ديرب امو
 كلل نوه اح ا نومي اال كلر كوخ
 د رآلاو ةدانلاب ظامتحالا ناطلنن رهاتلا 'ئوقلا ناطلتلا

 ١ ميدقلا لع

 ق دقتلا ني ةديدشلا ةهباشلا وادم نواهجي مهلا

 لمع نا نوماعي الف تايسألا ىف ةعيبطلا لمحو تايونعلا

 لإ ةروض نم ابليوخحمو اهيكرتو ةداملا لئيلحم ىف ةمييللا

 حصأ وه لب 0 ادمن نم اعونالا نبل قرشا ار
 ع

 ءانفإ د ديفا مفانلا ءاقبا هجناتت برقأ نآل داقتتالا عاونأ
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 كالضللا 1 كلا

 ةميبطلا ةلك هيلعتقح اذا الا تومي ال لجراذ رضلا دسافلا

 ناذا يعل الئاص قش مهنا تفرعو حيحصلا دقتنلا دعب

 هنم اربت نا بجي ىذلا ثبعلا عاونا نم حبصا هدوجو.

 ءايشالا ىف دقنلا سيلو لجو زع هللا هنع هزنتيو ةعيبطلا
 اندمع اذا. قمتف نفرطتلا ادعتلا ني امو الاقي رجلا ةلحلا
 انحش وأو قللاهناأ دقن امءاهدسن .اميبفا ةفيباقلا» ىف فلا
 مل باوصلا قيررط نع ةريماو لقعلا كح ةفلاخم نم اهبيصت

 وحم نم هئازاب ىهام ىلع ةعيبطلل ةناعا الا اذه اتلمع نكي

 مفانلا ءاقباو راضلا

 اوعاطتسا ام هيف رظنلا اونعمأو كلذب اوماع مهنأ ولو

 دقتنلا نا معن . نيديؤم هلاجراو أراصنأ دقتلل اونوكي نأ الا
 فرتعن انلكف املمج ىلع ةعيبطلا ةناعا الا سيل تايونعملا ىف

 ناو نارمعلا ضوقم لوقعلل دسفم هسفن ىف لطابلا نا
 قحلا رابظاو لطابلا قاهزا وه ناسنالا ىلع تجاو سدقأ'

 يف وهف ةغسافلا اياضقو لملا دعا وفى ا ساظانما راد
 ليلق ”ىثث ىلا الا جاتحي ال ًاضيا مالكسلا عاونأو لوقلازونف-

 رعشلا نم ةديصق ىلا اندمع اذا انتاذ ريكفتلاو ثحبلا نبع
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 11 | ىف أطخأ ءرفنو انييو حيحصلا دقتلا ىلع اهانضرمف

 ءارقلا ىلإ انباط مت اهيف لايخلا قيسنتو اهمظن ىفو اهناعمو
 0 0 لو اطل اذه نم:هيلا انرشأ ام اوينجتي نأ
 ىلإ اثوعدو لطابلاو قملا انبي نأ ىلع دزن مل باوصلا نم

 ةجيتن لقا نا ىف كش الو رخ الا نالذخو اهدحا رصن

 .داسف ىه هيف ريصقتلا وأ دقنلا نم عونلا اذه كرت نع جقنت

 000000 دوي نا” قع ةروضقو:هزما .بازطّصاو رمشلا

 .قاهفإوةليضنلاو قحلا ءايحاو نادجولاو لوقعلا حالصا نم
 ةليؤرلاو لطابلا

 انتيغرودقنلل انضمي نم شن دقق آلا هيف نحتام اذهو
 .قرعلا بدالا لتق ثاكتتا هايإ انتقمو هيف اندهز نمو هنع

 0 حبصأف هرمأ ضاقتتاو

 الو باوص ميرال دوزيع ال ىوه ريغ ىلعرثنلاوُرمشلا

 الإ تسيل مهلئاسرو ممدئاصقف حيحصو دساف نيب نوقرفي
 "00 و ةدشنلاو ةحيمصلا ظافلالا  نم' انيساطيط

 . . . قللا بيصن نم رثك أ اهنم لطابلا بيصن ىتلا
 مهتاكجب نولدم مهسننأب نوبجسم كلذ لك ىلع مو



 كلك

 محلل الإ ةملكلا ىربال عودخم مهبو رورغم مهيف روبمجباو
 مهف نودقانلا امأ مهيف الإ باوصلا الو مهم الإ قألا الو

 نولغاو ءايعدأ ءارمشلاو باتكلا ءال ونه دنعو روهلا دنع

 ثبعو مثرودص ةدجوما تمعفاو مهمولق دسمحلا لك أدق

 ذاذفاو غباونلا دقن نم اوذختاف مهسوفنب تيصلا بح

 ناكلاولعو لزئلاومس ىلإ اي رطو ةربشلا ىلإ اليبس لاجرلا

 نوديجلا باتكلاو نوقلفملا ءارعشلا اهيأ الك الك
 ةرهشلا ليس نماليبس نونظت ام دقنلا سيل عودذملا روهجاو

 باوصملاوأطحلا سايقم وه انإو تيصلا قرط نم ًاقيرط وأ
 حلصلا ملوقع تاكرأ مظنملا وهو لطابلا نم قملا زيممو

 متيدر مغرللاو ةداجالا قح مديجل ظنا: مالقأ تان

 غلبو ةرهشلا لان ذا كدحأ نإو قرلا ءافتباو ديما عابتا ىلع

 كلذ ناك هيلع هيمنو هيف هحدق مدعو هل دقنلا ةناعاب تيصلا

 ًايفتكم تيصلا اذه غلبيو ةرهشلا كلت لافي نأ نهال
 عانت عفني ال نيذلا كئاوأ روهمججا ظيرقتو روبمخجا .ءانث

 الو الملقا انما ملعلا نم ميلا م مهم :ال مزاجه رضي الو

 نونظناو ابرح كيلع سيو قيدص مكل دقنلاف نذا . ًاريثك



 هنن

 ةناكلا ومسو ةلزألا ةعفر كغولب ناف كل وه مهل اونوكف

 هيلع فوقومو كاذب نيهر

 ممالا يف دقنلاثأ
 لقعلا حالصا نم هناكمو دقنلا ةقيقح نم داشبام دعب

 00000 نأ ىلإ :ةدندش ةاح قئاتلةتكرح ميظنتو

 001 قرا نأ هيف .كلشال امم نال ممالا ىف هرثأ 027

 ةمآأىأ ىف حلصلا هبلطي بلطم قرا امه هتك رح ماظنتاو

 اذه نم ا و ىعسأ بلطم ممالل سيل ىا مم الا نم

 لوقلا عاونا ىلع اروصقم سبل انيب اع دققنلا ناك اذاو بلطملا

 تاعانصلاو لامعألا عاونأ لمشي ماعوه لب مالكلا نونفو

 ىف اهيقر ىلعةلد ألا حضوأ نم هيف ةمالا قر ناك مواعلاو

 ةلزنم هتعانص ىف دقنلا نم غلبي ال عئاصلا ناَذ ءايشالا هذه

 كلذكو اهرارساو اهقئاقدب طاحاو اهف ربم اذا الإ ةلاص

 نمودقنلا عاونأ نم اهريغو ىماعلاو ىندالا دقتنلا ىف مالا

 ”1 3 دقتلا أ طوق ةقيتللا ثانسأ/ نا: نيبتي انه

 قرت ىذلامويلا فو تاعاندملاو مولعلا عاونا ىف يلطف اهني

 1و لك نو ةدابالا نم كويض رهاب يق هلق رسم



 كل

 نمو هرابكاو دقنلا لالجإ نم دباحل نوكيال ليلق ريغ
 هيف 5 رلا قبح و هب نظلا قيدصت

 اعلا لص قع كاف ىف ق ازال, غمأألا نآس كلذ

 ريسيلا نمو هباوصو هئطخ ةارمو هئيدرو هديج سايقم

 مهنيلهاج ىف برعلاخيرات ىف ايلجآحضاو كلذ نيبنت نأ الغ

 قول نكي ملام مهئاف مهتاراضحو مهتاوادب قو. ومالا
 لوقلا نونف ريغ ىف قرلا نم دو وةوم بيصن ىلهاجلا رصعلا

 ا 7 اردد ياا دقتلا “نو مهيصن نآك

 ةءأىف هنليي ىلا نكمام قرا سلا دع ممدنع ىبدألا

 ةنسلألا نا بارعالا نسحو ةحاصفلاب زاتم ةيودب

 فاك اننا نم كلو اهئباصاو رئاصبلا قدصو ايارذو

 لب كلذ ىلع ليلد قدصأ اهراثاو اهيداحأ نمو اهرابخأو

 كنلوأ ةناكم ىلع هنم مطسأ الو مصنأ سيل اليلد كانه نأ

 ميركلا نآرقلال مجبل لجو ز عدلا ناف ىندالا دقنلا نم سانلا

 ىنلامهيف ثمب نيذلا سانلاكئلوأ نأال الا هناهربو هيبن ةزجمم

 ةناكملا ىف ىونعملاو ىلظفالا دقتلا ىف مدقلا خوسر نم اوناك

 ..كيرش هيف مهعزاني الو ماسم اهلإ مهيماسي ال ىلا



 ا

 ديتلا زايتما ىوذ ونوكي مل سانلا كثلوأ نأ ولو
 نم هتناكمو .هتحاصف ىلع باتكلا ناك امريثك قوفتو

 ناف ةبرطف ةدعاق كلو ابي ًاداجتسمالو مدنع اهفةغالبلا
 لبني الو هنأش هبنيال ةيلاعلا ةئاكملاو ةيلاغلا ةميقلاذ "ىلا

 ةفرعمو لع هلاثماب هل نم دنعالا هرمأ
 تقترا ىبررعلا لقعلا ءاقتراو مالسالا روبظ دعبو

 مرابخأو هيف مهتبغرو هب مهتانع تدتشاو دقنلا ىف مهلزنم

 فلكتو ةجملا ةماقا نع انينغت كلذ ىف ةضيفتسملا ثراثآو
 ناهربلا

 ىف ةلزعملا ىلاع ايقار نوكيي ال دقنلا نأ لوقلا ةلمجو

 |0001 ةيماس ةيقار اهفت ىف. نه تناك اذا الإ ةما

 هلك اذه دعب انلو هيلا دصقيو دقالا هلوانتي ىذلا عوضوملا

 ىف قوقتو ةراضملا ىف قر نم ممألا هغلبتام نا لوقت نأ

 ةيسايسلاو ةيلقعلا ةيررخلا عاوباب متعو ةدايسلاب زوفو معلا
 وهدقنلا اهف دقتلا قرل ةمزال ةجيتن الا تسيل ةيصخشلاو

 ا مالا د ومص هنا ساق ناك سابق نيكل

 اهطاطح اواهتعفرو



 تا

 تددحتو نيلئاقلا لوقايف رثك دق دقتلاط وون ا

 سيل ىذلا دلبلا اذه ىف اهسالو ماوهأ تغلتخاو مهبهاذم

 ميمذلا توقمملا لزنمو ىلاقلا ضخبملا ناكمالا هيف دقتنل

 بيصن نيبف دقانلا هب 1 ذا رعاشلا وأ بتاكلا ىرتف

 داعتلاو ةحيملا نمو باوصلاو اطل نمار 00
 هتال امم اهلقأ 6 دقانلا ىمرو ديؤأو ىنراو دعوأو قرأ

 هولغو بسلااو مشلا ىف هلاسرتساو دسحلل هتباجتساو ىوبلل

 طورمش ىف لصفملالوقلاءازابز الات سلو رورغلاو ءاعدالا ىف

 نم عون دقنلا نأ لاجالا ليبس ىلع لوقأ ىنكلو دقنلا

 امهالك ذاهيف طرتشي لدملا ىف طرتشيام لك ةرظانملا عاونأ

 نأ ىف كشالو لطابلا نالذخو قلا رابظال الا منطصيمل

 قيرطب اهنم ”ىث سيل ثينأتلاو عيرقتلا» بسلاو متشلا
 اربي ىذلا لدتعملا ءىداملا ثحبلا ةجيتن قملا امتاوقملا ىلا



 هك م ول

 نكم الف اهوحنو ضنبلاو ىلا فطاومل ةباجتسالا نم
 0 لل ناسا اذا انصنم دقأنلا قوكي نأ
 امناو هيلع أو هماظ وأ هيلإ زاحتاو همصخ الاف فطاوعلا

 ا000 11 ةيللا قدتمإ الآ لدتسي ال جازم فاستالا

 ىلا مالستسالا مدعو ىوملا ضفرو لقعلا ميكحمو

 نادجولاو فطاوعلا

 لعلاىذ نع الا ردصي ال ىث لك ىف دقنلا ناك اذإو

 وغل نم اعون لهاملا دقن ناك هيف قوفتلاو 'ىشلا كلذب

 ىف ةيرورضلا طورششلا نم ناكو ثيدملا فخسو لوقلا

 هيف ملكشيو هنع دقانلا ثحبي ىذلا عوضوملاب لعلا دقتنلا

 اتا اقانلا فرتمت نأ دقتلا تايرورض نم اولاق

 00000 كاد لوكيل هايس ركذي نأ لبق ةمضصخ

 3 ليملاب هماهما مدعو هيف ىأرا نيسحو هب نظلا قيدصت

 ا 1 اذه ىرا تلو ءاوهالل ةناحتسالا وا دلل

 اذا"الا قلا ىلا ليمت ال. لاس فنلانأ دقتعا ىتال هيلإ ليما

 حدلا نم نونفو فلزنلاو قلما نم عاونأب اهلا لسوت



 كك

 اهمال اهمإإ تفتلي الو دقانلا اهب لفحي ال نا ةقياخ ءارطالاو.

 ناك اذإو اولاقباوصلاو قاىف ال ءانثلاو دما ىف ىغرت امنا

 ده لهل نفالنم ةيدلالا |ةقسلملا ىف اه

 21 اذ مه نأ نم ىردأ!تسلورةيؤخللا هلتافا

 ظافلالاب ملاعللو هعوضومىف باتكلا دقني نا ةقسافلاب ملاعلل

 قرلا دير امنا اننا دحا لي مو هظافلا ىف باتكلا دقني نأ

 انظاقلآ ىف قر نأ دير اعإو عوضوم نود عوضوم ف

 ىأرا اذه ىف مانمياش اننأ ولو رافال نأ دير 6

 تاعو اةفالقا تنطحمو انئفننلا تانقتنال هيلع مان لانو

 قطنملاو طلايفهباتك فاْؤي ىذلا ىتاكلاا كلذ ءازاب اني

 ْ سانا اهو ما
 ةخا لدتنم. .نوكي نأ الإ دقاتلاب نيالا اا

 قح اذهو هيف حدقلاو همصخب ريبشتلا ىف ولغلا نم َئ

 لرد مهلام ن رسال

 مالكلا ىماقو مشلا ند او هلوماميو هبا فار رتعالاو قحلا

 01 هنت قم تكمحضف باتك نم الصف تارق ىلا ولف

 كحضم وأ لجغمهنا هدقتىف ثلقو هبحاص لهج نم تاجخ



 كا

 يو قطعا اهلا: لقأ ل قنا ىنا عم ايمن اةياوسالا هدنع نكأ

 ْ هيلإ ! الا لمأ

 'ىش ىف رصحنت اهلك دقنلا طورش نا لوقلا غلبمو

 ءانثلا ىف ولغلاو ىوهلا ىلا ليما مدعو لادتعالا وهو دحاو
 ءاحملا 1





 لع درك لب دكا



 ش
3 

 قشمدب ىبلعلا عبجلا سيئر ىلع درذ ىليحخ لي



0 

 كرثذ نم راتخملا

 نك ركل و ءاصنالا

 .نم انيلإ ىبتتا اب نيئشنملا لع: مكح نأ اندرأ اذا

 نرقلا ل هأب اندم مهافنصمو مهسارواحو مهلئاسرو مهطخ

 نب ىلع نينمؤلا ريمأ مهسأر ىلع ىرأ . مالسالل لوالا
 ا هناف. ( هبجو هللا رك ) بلاط نأ

 ظ مالك دعب نوفراملا لا امهمالكو و ىبرعلا نايبلا ناينب 0

 ها لأ( مالا ةالصلا هيلع ) هلوسر مالكو هللا

 هحرشو همالك نم ىضرلا فيرشلا هعمج ىذلا ةغالبلا جهمو

 ةباحصلا نمر يثكدع دقو . دلاخلا رهألا باتك ديدحلا ىلأ نبا

 ىنالقبلل ( نآرقلا زاجعأ) (مجار) ةباطللاو ةباتكسلا ىف هع
 . ىطويسلل ( رهزملا )و (ناقتالا)و

 ةريثك لئاسرو بطخ 00 روصع نع رؤي لو
 نرقلال ئاوأ يف الإ ةييرملا ةم الا يف ثدحي ل نيودتللا نال

 اهتاياورو اهظونحمو اهناركذ ىلع دمست تناكو ةرجبلا ىتاثلا



 روثنملاديج نمبرعلا هبتملكت ام : ىثاقرلا لاق . ةلساستملاا

 روثتملا نم ظفحي ملف نوزوللا ديج نم هب تماكت امم رثكأ
 هتتب | ىذلا مظعمو . ةرشع نوزوملا نم عاض الو ةرشع

 عبطي مل ةنازملا ىف اظوفح حربي مل برعلا بدأ نم مايالا

 ظ . ابنتك رودوابوروأ تاعما ىف الظونح هرثك و

 «زيزعلادبع نبا رمع نينمؤملا ريمأب لولا نرقلا مخ

 ىف دعس نإ ابلقن ىتلا رغلا هبطخو ةزجوملا هلئاسر ناف
 ىف ةيا« ( هبقاتم ) ىف ىزوملا نباو ( رييكلا-تاقبطلا )

 هلئاسراو ها ةوالطو ,ةحسم سرزملا بدأ اى ل
 اهربدتي نميف ىبر «اهلق ىلع ةسايسلاو ةرادالا ىف هبطخو
 نمو . ةيب رعلا ةرادالا لوصأ ىلع هب فقت وأ ءاشنالا ةكلم

 ققثلا فسوي نب جاجحلاو هيبأ نب دايز نرقلا اذه ءاغلب
 ناريخ الا ناذهو . ناطح نب نارمعو ةءاجفلا نإ ىرطقو

 نيذلا جراوملا رابخأ تقرتسا دقو . جراوملا ءابطخ نم

 نم امهم ًاءزج؛ ناورهلا موي لارا ةغيلخلا ىلع اوجرخ ظ

 نييوضوفلا ةغالب اهب لثمتت دربمال ( لمعلا ) باتك
 : . مالسالا ىف نيبعويشلاو



 هك هت

 ىحب نب ديجلا دبع هلوأ ىف غبن دقو ىتاثلا نرقلا ءاج

 سانلل طتخا « ةحاصفلاو ةغالبلا ىف ةياهلا وهو بتاكلا

 تسلسا ىذلا عفقملا نب هللا دبع مث «ءاشنالاو لسرتلا ةطخ
 فلكتلا باب ىف ةدحاو ةنه هل دمت لذ ءاهدايق ةباتكلا هل

 هلثاسر نم هتحيرق هب تضافام رئاسو ( ةميتيلا ) ىف ناك لب

 ىف ةيلاع ةقبط ل ناك م ءادتبأ

 قال( ةنس نيئالثو ٌةَ شاع ) | عفقملا نب رمج ولو . ةغالبلا

 لع برعلا ن مبد الا بالطاهب جرختي « نايبلا ىف ةلثمأ انل

 وهو نوره نب لبنت ذرقلا اذت ىف غبنو ٠ . دَعَا راغ

 لقنيو« هبدأو هماع ىف ةغلان هلثاسر نم انتلصو ىذلا ليلقلاب

 )1 او انانتكلا تاؤيان ريتك ناك. هبتك ىف نع

 ول ناك امم رثك أ هناسحتسا ىلع سانلا مج ىف نوره نبا
 اهيف ىثوحال « عنتمملا نليشلا زب لبني دياتك و هينا اةيثلل

 ٠" اوسقلا دق مهنا) باتكلا ىف ظحاملا لاق اموأ . لذتبم الو

 6 ا” ل ع نكي ملام ظافلالا نم

 نموةبيش نب بيبشو ىلع نب دواد درقلا اذيه ءابطخ نمو

 فرطم نب رمجو ديشرلا بتاكحببص نب ليعامسا هباتك



 كا

 حانج نب لاصو . ديشرلاو ىداحلاو ىدهملاو روصنملا ناك

 قبقذي قيشر :همالكو : ةءورملاو تدالاب) بتاكل 1

 كلل ل

 مراه معلا نب هللا ديع ةرمشع سانلا ءاغلب لاقي -

 خيش ىلأ نب سنأو دمحم نب رجحو ديزي, نب دلاخو ةزمح نبا

 ىدع نب رابملا دبعو ريزهلاو ةدعسمو هلل دبع نب ملاسو

 ثدملاءامابلا نمو( تسرهفلا ) سحاصلاق.ف.سوينب دمحاو

 نب ديعسو بهو نب نسملاو ىلوصلا سابعلا نب هاربا

 'ىش ةذباهملا ءالؤه مالك نم انيلإ لصي ملو . كللا دبع
 فسوبي نب دمحاو عفقملا نب مالك نم فرع ام الا مهلا

 ىني ال ةليلق ًاتن الا مهتاياتك ترد نوقابلاو ىلوصلاو

 كاي
 نبمههارا بتاكلا قاحسا وب نوت اذه باتك نمو

 بحاص ) 7075 ةنس قوتللا هللا ىلع دمتعملا ريزو ربدملا دمج ,

 ةلاسرلا ) بحاص وهو ( قئافلا رثنلاو قئارلا مظنلا

 اهان رين .ىلا ةياتكلا تاودأو ةغالبلا نيزاوبم ف ءارذعلا

 ( ءاغلبلا لئاسر) ىف



 ا

 للا (ه ه6 ) طفح الما" راوبظب 'كلأثلا"نزفلازاتماو
 هراكقلا ىف ةجيدبلا بروهو نثك ام لك ىف ةداجالا قؤز

 تاعوضوملا زربت تادف مو . هريرقتو هماع رهاظمو

 فلكتتم ريغ هيف اهربظي ىذلا «ناتغلا للاقلا اذه ىف ةفلتخلا

 8 اهواتاك ردو أ “تلت الت رك الك هنالك :تشعمالو

 همالكم لاطت تنأو شهدتو . اهنابم ةناتمو . اهناعم ةقر كل

 ! 119 طاقلاالا لامن اىف هلظاؤو# ةفللا ةيصان كلت وم

 لل ) ةنجلك نزعل "ىف ةيماع اظاثلا دوؤآأف لهاست اعروأ

 نينل ولان منيدوجوملا ف هلئمد دك مو .اهلاحيراكف الا
 ىلا لوقي ءالطاب قالا و اح لطابلا :هنايبي كبري نم
 مالكلا دعب منقت كنظلال ىتح لوالا ىف كمنيف هديقنو
 .ىلالا ىف باصا ام كيسنيف ء« بيط ملكب كيلع مجريو
 8 كو 17 ا

 اللا اهتأ ىلا طاطا: بنك قم باتكى أ شفا
 هعادبا وهنتق نم بجعملادهشت و لل حا ةيب رعلا ةينكملل

 اهتقاشرب ظافلالا داقنتو « ىناملا هل سيجت فيك كردتو

 لزهلاو فوراثلا ضعبب همالك بوشي دقو « املازجو



 فوه 1 امطحت

 "باتك» ىف هارت اذكه هئلاطم لم الث انايخأ رداوتلاو

 نساحلا» و«ءالخبلا »و « نييدتلا هو « نايبلا » و « ناويحلا

 هلئاسر نم اهريغو « دوسحملاو دساملا » و « دادضالاو

 اهاحفص نم ةحفص لكو ةعوبطم لئاسر راسو 0

 ةفيح وا طاغأللا ته ”ىجيس نمو هتمرب دل نم د

 ذأ « لاوطلا رابخ الا مه باتك حاص ىرونيدلا

 ةوالح زثكا 6 ظّحاللا ذ نليع ونأو < ةرادن:نثكا ةنشلا

 ىنأ ظفاو ؛ عمسلا ىف ةلهس س ةنلاب ةطئال نامنع وأ 0

 لل لوقا تيلانسأ ىف لاذ اون ء برعأو بانطا هليل

 هيلعماسأو هب كو الشال لوف ىذلاو ىديحوتلا نامح

 ا والا جاو نم ميمج ىف دجا مل ىلا

 ىف مهلئاضف رشنو مبحدمو مهظيرفت ىلع (*) نالقتلا
 هقحتسيام رخآ اوغلب ان مهلثاسرو مهتاقنصمو مبماعو مهقالخا

 ديز ىباب ثلثو ىرونيدلاو ظحاجلا ركذو « مهم دحاو لك

 ةبيبع ظافلأب دْحلاو لك بغصوو +: ضلبلا لبس الغلا
 ”ىدب ىتلا لئاوأالا مولع نا ُنرقلا اذه هب زاتما امو

 نب دلاخ ةفرعع قشمد ىف لوالا نرقلا فصتتنم ىن اه جرتب



 انسو] ةللم

 بق « هرخاوأ ريزملادبع نإ رمح اهب ىنعو ىومألا ديزي

 ,مث ؛ ىمابعلا روصنملا دبع ىلع دادغب ىف اهب ةيانعلا تداز
 مولعلا هذه تلخدا دقو نوماملا نمز ىف اهدشا تغلب

 .ةينانويلا نم اهيلإ مجرتف « ًاديج احور ةيبرعلاف تاعاتصلاو
 .تاروةغللا تنتغاف : اهريغو ةيدنهلاو ةيسرافلاو ةينابرسلاو

 .نم ريثأت لو اذهو امل دبع الام راكفالاو بيلاسالا نم
 مع ةنل )ا يمأف ةييرملا ةغللا باصا؛ ىرجالا مالا باد

 رصعو . طقف ةيكحلو ركخ ةفل تناك نا دعب « ةعانصو

 .ةياتكسلاو بدالا ىف ىهذلا رصعلا ةقيقملا ىف وهنومألا
 ةيبرعلا ةراضلا تامدقم,رباسو معلا و

 1010 كاوا نموه .بفاكلا: قسري نب دعبا. نا انلق

 000 لاو تاتكارف ىلوملا هلئاسر. ضيم دووأ دقو

 عوبطلا« دادغب باتك »سحام روفيطنبهل دروأو طوطخملا

 .نع ءىث ةلوطلا مجارتلا باتك ىفو هلئاسر نم تاجذوم

 ْ -ةغالبلاة أمالكف ىف عقب ىذلا عجسلال اثم ىلع ةعجسملا هنأياتك

 .هبدأو هلقمب نومأملا نجأ 0 كيهانو لوالا نرقلا ىف

 رولا اذه ىف نود يملا تاتكبلاو _ هيتكتساو.ةرزوتساف
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 'ايتاكن اكو نومأملا ريزو ةدعسم ني ورم مهمو نوريثك

 قدصو « ىناعملاو دصاقملا ديدس ءاه زيجوةرابعلا لزج اغيلب

 .ةلاطالا نع دعابتلا ةغالبلا » ةغالبلا ىف ديشرا هلق ام هيلع ٠

 ىلع ظفللا نم ليلقلاب ةلالدلاو « ةيغبلا ىنعم نم برقتلاو
 حتفلا وبأو ريذولا ىتاغمادلا ىلع نباو « ىنعلا نم ريثكلا
 عمدبلا سيل الا سنجتلا ىفةقين الاقي رطل عام ) وبلا

 ( سيسأثلا

 وهف (575) ةبيتق نبا مهبتك ترشتنا نم 1 نمو
 :هياتكا ىفو .« دريت اتي هئاشلا ةدوجو هلساسا 1 0

 ليذات فانخعو ( برملا باتك) و (ةسايبلا انألا)

 .(رابخالا نويع ):و ( فراملا )و. (ةبرب الا و ثردللا

 بدالا هيف راس ماس حور 0 لديام ( بتاكلا بذأ )و
 نبال (بتاكلا بدأ ) حرش نف . ايواستم ًاريس معلا عم

 (,ىلاقلا ننلابإ )اودقتناقنصوو ىسويلطبلا يشل 0

 ال ءزج ىف « مجعتسا ام مجعم » بحاص ىركبلا ديبع َُك

 .( هيلامأ ىف لع ىلأ ماهوأ ىلع هيبنتلا ) هامس اطوطخم لا

 .نب دمحأ مبارلا نرقلا ىف ىلوالا ةجردلا باتك نم دعيو



 دس ة8به الل

 لقتنا لصالا ىدادغب ( 85٠ ) ةيادلا نباب فورءلا فسوب

 دقو ةينولوطلا ةلودلا باتك ةماعلا فاو رصم نم و

 عم نسا 0 ىذلا « ةافاكملا » باك نم هاتف رع

 تاناكح نع ةرابع ىهو ( ىقعءلا نسح )هباتك نم ةعطق

 مر وبأوهم وةغالبلاةِيا رابتعاو.ظعاوموةمكحاييف

 (افاكقلا كدا ) و (نازدالا) باتك ساض (©)

 رفح ( ذيرفلا دقعلا )| بحاص ( 0 ) هير ديع نب دمحأو

 ادع للا ذم انفرعو ( 8١9 ) بتاكلا دايز نب ةمادق نءا

 مطاضفأو مهلاوقأب هوناز نيذلا باتكلا نم ةرصز كرقلا

 هوبا ناكو (*”50 ) هيوب ىن رزو ديمعلانب لضفلا وب | مممو

 111 ةماناثثلا ةلودلا تانك لت التوناابنا# (ندأ

 زو ميدبلا عاونأ ازمات مجسلا باب حئتف نم كد

 للك ردا لباب كمت ديحلا دعنا لكاس تحفن الاقي

 سارف ىأ ىأ كلع متخو سييقلا "ى صا ىأكلمب رعشلا ”ىدب

 دابع نبا ىحاصلا ىف لاقي دي.علا نبا ىف ليقامو . ىتادجلا

 عاجسالا نم رثكأو « سانملاب ىغانت نمت اضِأ وهف ( مها )
 ا يوتا فانا + هنو رظملا نءاتك :' لوقف ناكوي



 ال

 فسوب نب زيزعلادبع ىنعي مساقلا وب أ ذاتسالاو « ديمعلان ب |
 عدارلا تركذل تئش أولو « ناصلا ىنمي قابلا نافيا

 ظ تل

 (مرج) ىزراوللا ركب وأ ةقبطلا هذه عم ىجيو

 (ةاننو) 1و ةباتكسلا فبدلا نيا 'ةقيرظ لا ل
 عاجسالا ةرثك ىلع ةحاصفلاو ةغالبلا لاثم ةر وبشلا ةدنرواملا
 دامزلا عميدب امو هش اطوت اهاورس 0 ال ىتح اهيف

 ةروبشملا ( تاماقملا ) و ( لئاسرلا )_>اص(*4) ناذمهلا

 1 اعلا رسك وا نعد ىفلا (يئارقكل عبطلا عم راص هناف

 ةصاخ نطاوم ىفف اهلمعتسا اذإو « ميدبلا عاونأو عيجستلا

 . بولقلا مماجمب هلاوقا ذخاتذ هعبطىلإ دوعي مت ةنيعم لمجو
 ةرداصلا ( 884 ) « ىباصلا لئاسر » نم هان ارق ام رثكاو

 سبتقا ام اهمو هدح ىلع 0 اهنمو مريع هللا قل

 ميدببلا عجسلا ع وا عرل ل « ىدعالا جيلا
 كشك” ولؤ:دزبعلاو ديلاقتلا ضعب ىف هنع ىلختي دقو حجلمتملا

 رخفم هناباتك تءالل عبردبلا ةقيرط ا حرطير ناهلا

 قالخالل للعم مظعاو « فالسالا
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 .نإ هللا دبءو ءاغببلا جرفلا وبأ نرقلا كاذ ىف غبن نمنو
 ,يفاكسالا ىلع مساقتلا وبأوةميدنوةلودلا فيس ستاك ض ايفلاو رم
 .مظنلاىف اهطاطحاو رثنلا ىف ةبث رلا ولعنم ناكد ىروباسينلا

 «ةيناحورلا ملكلا : بحاصو دنه نبا ىلعو « ظحاجلاك

 ,شفنلا ةسايس وا قالخالا بيدهم بحاص ىدع نيا ىحيو

 (ءالقعلا ةضور ) سحاص (*54) ىتسبلا نابح نباو (*7)

 ىرجاام اهيف حرش .ىتلا  ةيمتالا ةلاسرلا ) بحاص ىهتاملاو
 ,بويع ةنابإو هنأقرس رابظا نم ىنتتلا بيطلا ىلأ نيبو هنبي

 و ( ءاوشنلا ) بحاص ( 84 ) ىخونتلا ىضاقلاو هرعش

 ؛(مصب ) بتاكلا رعج نب ةمادقو ( ةدشلا دعل جرفلا )

 ةتابن نباو ( جارملا باتك) و ( رعشلا ةصق ) بحاص
 .سابعلانب دم رفعج وب أمهنمو ةروهشلا ( بطملا ) بحاص

 '0000 7/8 ) ىوتبلا روصنم وأد ردتقللو قتكبلا نيزو

 هتباتتكو هيلع ىلاغ رعشلاو ىرعملا ءالعلا وبأن رقلا اذه ءابدا

 نم ولخم ال اهكبسو ةغللا صيوع نم ريثك اهيف ةعنصم

 اهبتك ىتلا ( نارفملا ةلاسر ) نكلو عبط ءافجو ةسوبي

 ةياور. تهيشأ عوبطم اههالكو حراقلا نبا ةلاسر ىلع ًادر



 ا 6#

 ةيلايللا تاياورلا مظعأ نم تناكو ىلاطيالا رعاشلا ىتاد-

 رعشلا ىف ايلاطيا' ةثيانل اماعم ناك ةرعملا ىمعأ نا ىلع ةلادلا: .

 نأ ىلع ابروأ ىف نيقرشتتملا نم نيثحابلا ضعبو . لايمخلاو

 مهج ىعو تاياور ثالث نم ةفلؤلا 6 هتياور ىف ىتاد

 دق م ٠مم - ١٠١ ىنس نيب اهنلا ىلا ةنطاو ربطملاو

 جس وىرعملانارفغلا ةلاسر نم مهج ةياور اهس الو اهسبتقا

 ىلأ ناويد ىلع ىرعلا هبتتك ام ناو . روصتلا ىف هلاونم ىلع

 دان ىأ ناويد يلعو ( بيبح ىركذ ) هاهسو ىقاطلا ما"

 ىبأ ناويد ىلع هبتك امو ( ديلولا ثبع ) هاممو ىرتحبلا
 ىرعلا ةطاحا ىلع لدي ( دمخأ ةزجعم ) هامسو ئنتملا بيطلا
 ىفهتكلمةدشو ميما صو برعلا مالكم هفوةيب رعلا اق

 ىرعملاف هتيواود و ( هنايم ل ىف هتفسلف عد ىدالا دقتلا

 بتاكي سيلو ىوغل فوسليف“

 ىنذلا ( نايبلا داوم ) بحاص فلخ نب ىلع مهمو

 هنم امهم ًاءزج ىشعالا حبص ىف ىدنشقلقلا لقت
* 
+ © 

 هيف باتكلا نم ريثك روهظب سماللا نرقلا زيمتو



 ريمالا مهتاباتك نم ًائيش انل مايالا تك رث نيذلا مثرهشأ نمو

 ناف ( ةغالبلا لاك ) بحاضص 0 ريكثوشيو نب سواق

 آنآ ل ويع ناعقلا سشلإو ءاجترب قيسوملا ىه هتاباثك

 ة1-1 ىلع ,ةيلاغ عاسسالا نأ الا .< ىورو ةيفاق

 ديس (5؟5) ىلاعثال افالخ هبدا عامجم ةذخا « همالك ىشاوح

 " .« بدالاو ةغللا ىف مهتفلوم مظعأن هو « رصعلا اذه باتتك
 ةلسرلا ةباتكلاىف ةيلاعةقبطا ( ةغللا هقف ) هباتك ةمدقمذاف

 ىلا ( رهدلا ةميتب ) ىف عجسلا نع لخش ولو هدعبو هرصع ىف

 ( بوسنلاو فاضملا ) يف هكرت ام وحن هرصع ءابدأ اهيف مجرت
 نيع امل هلئاسرو هيتك نم اهريغو ( نراعلا.فئاطل )و

 (4ه>) ىتاوريقلا قيشر نبا ىفلاقي كلذ لثمو . 'ىث يف هيلع
 ال يللا بدألا بتك تايمأ دغأ ( ةدمملا) ضاع
 ناكو داقتتالا لئاسر ىف ىناوريقلا فرش نبا للامم ولأ

 ناقتال بتك ةعبرا ىلع نودمتعي ميدقلا رهدلا ىف سانلا

 ( تتاكبلا بدا )و ظحاجلل(.نييبتلاونايبلا ) . بدالا نف

 نمو .ىلاقلا لعوب ال(ىلام الا)و دربملل (لماكلا)وةبينق نبال
 الك !اناهمو رمت ان امون رشامي وألا نكي منيع ا”



 هلا

 وهوىديحوتلانايح وبأةثاعبرالا سأر ىلع ىفوت نممو
 « تاساقملا » باتك ىف اهانأرق هب ةصاخ ةقي رط عدتبم .

 .(ةيحلالا تاراثالا ) و (ةقادصلاو قيدصلا ةلاسر)و |

 درع ميساقلا ونأ ثو هوب لآ باتك نم ةئالث ىلمتلا كدو |
 ىزا ريشلا لضفلانب نمح رلادبع دمحا 000 نب زيزملا

 مهمالك نم درداز قاجاتلا مساقلا نب ىلع مداقلا أو هل

 نيفلؤلا نمو لا ةتطلا يف دصقو هه ل

 (قناغألا) دحاس قاينص الا جرفلا وب نيد تا لا

 ( ةطاسولا ) باتك بىحاص زيزعلا دبع نب ىلع نسما وباو

 باتتكلا نم هناف ىلاكسملا هللا ا هموصخو ىنتملا نيب

 عضاو ىتتعلا رصنلا 5 هلثمو هيلع بلاغ عجسلاو نيديجلا .

 0 خيراتلا اذهو ىلا درعا ١ نيتكيس نبا خيرات ) .

 نيكعنلاا ربك | نم هفلؤم دعي مددبلا ١

 ايقأن نباو ( :54) ايالصوم نبا نرقلا اذه باتك نمو

 دهع ىلع ءاشنالا ناويد سحاصو لالخلا نب قفوملاو (:40) '

 تكي ليسرتلا ىلع ةوق هل تناكو ) رضع ىديبسلا لال
 (ءاشي اك



 ب هكا

 ةيانماا هلئاسر ىف لالخلا نب قفوملا ىلع ىلاغلا ناكو

 ىف رصمب ةباتكلا نف ناك) مجسلا بلط نم رثك ا ىناعملاب
 تايتاكملا ناويدواخمال ناكو ايرط ابضغ ةيولعلا ةلودلا نمز

 . ًاناطاس هماقب هناطلسل ميقيو « انايبو تاك سأري سيئر نم

 كلا ١ لله نارلا اذنه ىف هلئاسزا ضع ترآ: نمو

 * فلؤمو لئاسرلا بحاص قاحسا ىبا ديذح ( ::4) ىباصلا

 مدع ناو اشنالا ىف نيديجلا نمو (ءاوزولا رابخا ثراثكا

 كلذ ((/] ةيوكم ن دعا ءايكلتا ةقبط ىف نئانلا

 (ممالا براجت )و (رغصالا زوفلاو ؛ قالخألا سيذج)
 عيدبلا لسرملا ءاشنالا لاثم هتباتك ناف

 كواق بحاص هاال رديح نب دمحخ رهاط ا مهمو

 م ءبطي مل وهو ةغالبلا

 د
 نت طن

 نوديَر نب رزولا سلدنالا ىف غبن رضعلا اذه يفو

 تنب ةدالو ناسل ىلع هتلاسرو رثنلاو مظنلا ىف 5#
 كلذ لثمو . برطملا صقرملانم اهرصع ةبيردأ هللاب فكمتسملا
 هنقكا نم هناف ه١ ىيلدنالا مزح نبا ريزولا قلاش



 كريم

 هيف نيدوجلا فيلاثلا نم نيرتكملانموهرس ٠0
 ةللد قالخألا ىف هللاسرو ةماجلا قوط ةياتكب 00
 ' ىفبدألا هنشأ ىذلا هرصع ءاشنا نم الاثمو ىقارلا هبدأ لع

 الرف ىف رشع مبارلا لوا
 نم ةقبط سلدنالا ىف هيلي ىذلاو نرقلا اذه ىف أشنو

 بتاكلا نا لااغلاو . ةرازولا ىلوت نم مهنمو باتكللا

 عقصلا بيطملاك ارزو نوكي فلالا 00

 نباو ىجابلا لثم .ءارزو سيئر وكي رهدلا اذه ىف

 صاع ىلأ هنباو غيصالاى أو مساقلا نباو هلجلا نياو غابدلا
 لاصحلا ىنأ نباو نودبع نباو جاملا نباو نايفس نباو

 نيش نأكو .ريسقلا باو طاقلا ماو 000

 حيمص و «ظافلالا لزج نايتإ نم باتكلا ءامدق ةقيرط ىلع ْ

 اورخأتم اهذخأ ىتلا عاسسالا ىلإ تاقثلا ريغ نم« ىاملا |

 ريف نم ًاوفع كلذ نم هلئاسر يف ءاج ام مهللا باتكسلا ْ
 نلف دل نب او راك نب او نوقحلا دبع نبا مهمو « ءاعدتتسا ٠

 نباو نأ نو كديعس نب رذنمو ماس نباو نيس نباو ْ

 نايح نباو خرؤملا ديعس نباو ىضرفلاوربلا دبع نباو ةنابللا .
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 ا

 ,مجعتسا ام مجعم بحاص ىركبيلا ديبع وباو ةيوطقلا نباو

 .نبا ىح ةلاسر بحاص ليفطلا نباو كلاملاو كلاسلاو

 ,مهنمو . ءاقترالاو ءؤشنلا بهذمل تاراشإ اهيفو ناظقي
 .قوبشالاو يلحنلاو دوه نباو رامون نباو ىمويلطبلا

 نباوىطسقرسلاو ىرغلاو نيزر نباو نوبل نباو لطسقلاو

 ىنلبلاو ىلادلاو ىزاجحلاو ىراهبلاو ىعانصلاو سالقلا

 .لزج فاؤمو ددجم ءىشنمالإ مه مهم امو مريغو ىلطليطلاو

 ا سلدنالا نا ورغالو . اظأتل الا قيشر هرابعلا

 دقو برغلا جرأ مهل را م مشل < اماكع الار بدالل

 نييسلدنالا مجار "ا نم فاك كما تا عمج

 .سدنبمو هيقفو ا ملاع فلا نيثالث اونكف برعلا نم

 معو ناقاخ نب حتتفلا مجرتو ةلزنلا باعصأ نما بيبطو

 كاوأ ضعبا ىضن الا عمطمو نايقعلا دئالق بحاص

 ىف ماسن نب مريغلو مهل مجرت 5 ةعوبطملا عاجسالاب ءايد الا
 .دادغل ىف نيدوحلا اك لأ نم ةرازولاب رمشاو ةريخذلا

 ,لعلو . تارفلا نب نسملا وبأ ريزولاو ىسيع نب ىلع ريزولا
 ٠ الو دحأ هيف هقحلبال لسرتلا ف سهذم ىسيع نبا

 | كالا دبع نب دمحو ناتاخ نب دمت ىلع يهيم تارذلا
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 لا مايك أو ديلا 1

 ه١٠ ىريرألا رصعلا اذه ىف هرثنب رهتشا نمو

 تاماقملاب قزر دقو . صاوغلا ةرد و تاماقملا بحاص

 لسرلا ال كلكنملا رثنلا نم راضي اكل ةياإ

 انرتخال هم ىلا زغلا مالسالا ةيحرثنو هرثت نيب انريخ ولو
 لكاس روب ءايحالا نم ترلاثلا زلفة را

 مالسالا ني ةقرفلا اصوصخ. ديل نحيا ١
 ريت وا: ةيطابلا لع دراو:ةقسالنفلا كنان درا

 ( ةميرشلا مراكم ىلا ةميرنلا ) ىف ىناهغصالا بغاارا
 ىف ىدروالا وأ ( تارضاحلا ) و ( نيتأشنلا ليصفت ) و

 مالك ىفو . ( ةيناطلسلا ماكحالا ) و ( نيالاو ايندلا بدأ )
 هتاودأ اوعجج نم مظعم هيلإ لصي دق لمعتلاةعانص ىريرملا ٍإ

 لجر ىريرملا نا لوَقي باشملاا نبا ناكو : مروثنم ىف 1

 ىتأ ناذ اهاوس روثتللا مالكا نم نسحي مل هنا أ تاماقم
 هم, ىرشخم إلا هللا راج لعلو . ًائيش لوقي الف اهريغب

ا ( و هريسفت )ف هناعحسف ريثلا ةعامص ةداحاب هقوعي,
 لستل



 ل

 (سهذلا قاوطأ ) و ( هتاماقم ) و ( ةغالبلا ساسأ ) و
 ةلازملاو ةقرلا نمةياغلا ىف ( قئافلا ) و( غباونلا ملكلا )و
 ( لئاسرلا ) بحاص طاوطولا نيدلا ديشر نيبو هنيب تناكو

 الارق[ ردعالاو تاءارصو تاوواخم ةئحتسملا ةغوتطلا

 نب جرفلا 0١ نرقلا اذه تاقك ىف ادميو ًاماع مسوأو

 ال01 انك انك قلخ هناف فلولا ظعاولا دال ئزوملا

 لاثمأو ( نيلثغلاو قجلا رابخأ ) و ( ءايكذالا ) باتك

 مسا حترفالا هيلع قلطن امب ”ىث هبشأ بتكلا هذه ٠

 ىف ريثك اذه ثم نمو ديلاقتلاوتاداعلاى ا « 11011106 »

 رسفلا سيبح نب نسحلل ( نيناجملا ءالقع ) رابخأل ثم ةيب رعلا

 نو رقلاف ب الو باتكلا نم ًاريثك نا خب راتلاثدح دقو

 ٠0 مويلا نييبرغلا ضصقب ”ىث هبشأ تاياكح مضو ىلوالا
 ةلغشم ثادحإ 00 يعد 11 1 ما اينو

 اوقنص دقو « ةلودلل مهم 1 فيلا نع ممدصل « ةماعلل

 دئملاو سراف نع هوبرعام اهنمتافارملاو راس الا ىف ًاريثك

 تاياور بتك نم مهنمو هوعدتبا ام اهنمو لبابو مورلاو
 ” داللا ف اوقمع نيذلا قاشملا رابخأ اهف اوركَرَذ ةيمازع

 دانا رابخأب قتكا٠وأ تافرظنملا فئابملا ركذ نم اهنمو
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 ا نال متفو رمسلا يف مهنداحأ لكك نا

 لاقي كلذ لثمو ىبرعلا قرشلا ىف ترهشاف ةليلو ةليل فلا

 ريغىلا لاله ىنب ةبيرغتو رهاظلاو ىرحبلا دايدنسلا ةصق ىف

 هبتكمي لو ةماعلل بت >5 هنال ىقارلا بدالا ىف دعي ال امم كلذ

 - نودوجوم باتك

 اص ريث ألا نب نيدلا ءايضزرقلا اذهىف ًاشن نمو
 ىذلا وهو: عدبم مجسم بتاك يبا به( عاجلا لش

 هعتعو هيلع درلاو هتذحالا ىئادملا دن دكا ا نإ يدش

 ىلع رئادلا كلفلا ) هامس باتك ىف تاذخا علا هذه عجو

 7 اذه ىف قيقستلا لع نيكشنملا دس(. ذل نادل

 نيئشنملا ةجح وهف نيدلا حولص رزو لضافلا ىضاقلا

 00 نكي مل هنا عم هنع ىلخم وأ عجسلاب لسرت نم

 .تادلحم ةعضب تءامل ارك لئابر انيلإ: تيبتاارلل فاغالا

 ةطوطخملا « هلئاسرو » ه ىشع الا تس قئتمىدتقلا ةلللو |

 ”ىحيو سدنلا هل طسسينت امم « نيتضورلا » ىف هل لقت امو

 كلاس وبف ىنارفصالا بااكلا نيدلا دامت ةيترملا ف هدعل

 باتكلا نم ءريغ لع قوقتلا ءاوعداو هتكل 0

 ةنيرب هذ ىوعرلاو . رئاسلا لثلأ تحاشب يالا ل



 ا.ه ظ
 ةدبز »و« ىسقلا تقلا » هاباتكو ةحيحص تناك إو للعلا

 دقو هلسرتو هعجسنم اص زومارو « هبدأ جذوم « ةرصنلا

 5 بتاك « تاكلا داعلاو ا ذاَعلا رصع ىف من

 تامانملا)لمعدا«ه دمت للا دبع ذا نودلان كر قا رهولا ةملشا

 نسال نياسنال كلذو عبطت مل ىلا ةروهشلا ( لئاسرلاو

 دوجو عم قفنت ال هتعاضب نا رئازللا نم ًارجابم ماشلا
 نبا لاق ام ةبلملا كلتو :فاكلا داملاو لضافلا ىضاقلا

 ا 0 لرطا ىلإ دلنق نانعالا تانفو ق ناكتلخ

 أصصق هيف ركذ رايتعالا باتك ىحاص ذقنم نبا مهمو

 لال ريش ةعلك باع هترس الو هلآتنقو ةعابشلا ىف

 نيبيلصلا تاداع نم ادش ركذو ىلوالا ةيديلصلا تالجلا

 نبا ىحي مهمو . ةبرغتسم ةرود ىلع مهعاجشو مرابخأو

 «ءاشنالاوةباتكلا رومأبةفرعملا هيلإ تهننا ىنابيشلا ةدانز

 1 ةرازولا لان نم ىلا ةراشالا بحاص قريصلا نباو

 لئاسرلا ناويد نواقو

 ىلع راسو باتكلا نم مباسلا نرقلا ىف ناك نمو
 رهاطلا دبع نب نيدلا ىحم ءاشنالا ىف ةيلضافلا ةقيرطلا

 نم نيالا تالا ايوا نيالا سدت ةئباو م



 أ مدس

 رهاظلادبع نباو.نييلأتلا نيرصملاوامهرصعف ءاشنالا ماظن“
 لضافلا نم ىشعالا بص قل درو اب ةغالبلا ف فعضأ

 ريوصت يف ةعاربلاب فرع نمو . داليملا ىف همدقت نمو داعلاو.
 عمو فوسليفلا ىدادغيلا فيطللا دمع ران: الاو نادلبلا

 ءانلبلا ةريخ نم.هناب هل دهاش رايتعالاو بد الا عا لا
 ءاهبو 54 ومح نبا نسحلا دبع ريزولا مهنمو . هرصع ىف:

 ؛١الا ةنس 555 ميدعلا ف لايكلاو ليرالا نيدلا

 لاا 516 ىملدنالا نايك ةلحر دمنو

 ًافصو هرصع ىف نادإليلا فدو د.ةفىلاعلا بد الا نم قرمثلا'

 نم قاف منالضف نباو نالطب نبا لثم همدقت هيف قاف
 ةطوطب نباو 7٠( ) ىولبلاو ( دعم ) ىردبملا لثم رخآت
 (/وه) ىدحنلات اكربلا نأ د 0 ) ىشك رز هيفا

 - ةيفارتلاتالوطم قدالطن نبا نص ترا ل0

 نم لوالا فصنلا ىف ماشلا ىلا قارعلا نم هتلحر تناكو-
 فصو ىف قوذ لضفو بدأ نع مث - سماملا نرقلا:
 ىف ليبقلا اذه نم هانارق ام ليلقلاو ء ناكسلاو ناذلبلا“

 ىبابسلا هلل ردتقلا اكو - نالضف نب دمحال نادلبلا مجسم“
 قوذ ىلع اها لدي  ه#ءه.ةنس ةبلاقصلا كلم لأ 1



 ا 4ه؟ تسع

 ف دم نا بجي ةيفارثللا رك ذ ىلعو . بدأو لع لضفو

 (نادإبلا كت ناذ ىوجلا توقاي هبتك ام ديلا بدالا ةلج

 اذه ل نويناكلا و نم (ءابدالا مجعم )و

 (00لا لخ1) ىف (54-) لئفقلا هيتك ام نأ 6 نرقلا

 دع( ءابط الا تاقبط ) ف (,5>) ةعبيصأ ىلأ نبا هبتك امو

 ةمبرالا رتكلا هذه نءو . سانلا وجا رت ىفىلاعلا بدالا نم

 ها ب ريتك ارومأ ادقتسا لوق 0 ا

 نع فاقع ىأ اندفتسا 6 لبق نم اهفرعذ ن كن ل ةيبرعلا

 .ىربطلا ريرج هر 4 كواللاو لكسرلا خرا م انل مثرعشل

 ريثالا نبال (لماكسلا) و ( ىدوعسملل سهذلا جورصو )

 ( ءايبنالاو ضرالا كولم ىنس خب ران ) و ( ىبوقميلا ران )و

 ءدبلا ) و ( قطقطلا نبال ( ىرخفلا ) و ىناهفصالا ةزجل
 خس راون نم كلذ ريغو ىسدقملا رهاط نب ربطمل ( خب.راتلاو

 ىفارثإ ادا رشع ةسمخوحت نم اندفتسا كلذكو نيلوألا

 00 سأو اه رثكو اهدوجوب لحن نكن مل ةمهم ءايشأو
 ةيعمللا ريياعتلاو حيصفلا نم

 م2207 مال ا ل يي حج ب و بيا ايبا ص



 د06 كح

 .لضف نبا ماشلاو رصم ىف نماثلا نرقلا باتك نمو

 حلطصلاب فيرعتلا )و (راصبالا كلاسم) بحاص ىرمعلا هللا
 ىاولا ) بحاض (754) ىدقصلا حالصلاو ( فيرثلا

 ( نايمملا تكن ) و ( بابلآلا ىوذ ةفحت ) و ( تايفولا

 .ىللا دوم بابشااو ( ىك ابلا ةعمد ) و( سانملا نانج )و
 ءالعو ( لسرتلا ةعانص ةفرعم ىف لسوتلا نسح ) سحاص
 نييدلا لاكو ىنارسيقلا نباو ىراصنالا دمحأو مئاغ نيدلا

 ولو بيطخلا نب نيدلا ناسل سلدنألا ىف غبنو . ىناكسلمإلا
 هقوف' ىف ىكل ( ةطانرغ رابخا ىف ةطاحالا ) الإ هل نكت
 باكو هف ما ركن أكم لوجو روصهناف هرعشو هتباتك يف

 افرط ىوحب ىرقملل بيطلا حقنو . رهظل ام ىلع روصمو
 تالاجر نم ةيصز عم هرثثو نيدلا ناسل مظن نا

 ”ةياتكملا ىق:دوبقلا نضس.قيدلا نال لج لق 1

 الو امبلبق تاتكساا ناكو 6١8 نودلخ نبا هبحاصو وه

 تحبصأف اضعب مهضعب دقي عباسلاوسداسلا نينرقلاىف اهس

 .نوددجاف.ديدجمالو اهيف عادبإ ال ديلقتلا وحن ريست ةعانصلا .

 .نودلخ نبا نمحرلادبع أه ءساتلا نرقلا ىف ةقيقألا ىف



 50 ا ا

 ةيعامجالا مولعلا بتكت دكت و بيطملا نب نيدلا ناسلو

 هلمعتسا ىذلا ناسللا كلذ لثع نودلخ نبا ,لبق ةيخن راتلاو

 ال لدعالا تان م ةئسح هيحاصو وهف ورغالو

 مح امهبو قرشملا برغلاا اهادهأ ىتلا روهزلا نم ناترضان
 نتلدس الاء اذبع

 ةرهاقلاو ةطانرغو ةبطرق ىف ءاشنالا نيواود تناك

 نورثلا ف تاموكلا .زكا ص نم اهريغو دادشتو نشمدو

 م0000 نيادحألاو 4 ءاشنالا متل سرادنما سوا
 كا ل رقتاو « سادنالا ةلود تاحا اماف «مساولا ىنرعلا

 بدالاب ىغانتلا لطب قارعلاو ماشلاو رصم ىلع نوينامعلا
 هبحاص ىدح ال حبصا «ناشلا اذه ىف زنيعلا نال ءاشناالاو

 0003 |! نوملا لع اروصتم ءاشنالا قفءادغو ءاكيشن '

 ىف قبي مل اذإو « ةنيزو ةيلح هنومدختسل ىلرع رطق
 ةعيبطلا - قيحلا هويق ندالا' رذقي نم تافوكشلا

 ” ا ةلريدلا تاككدلا نم رثك ] ءارعشلا دع دازو
 . رود لك ىف ءارعشلا ناكن إو . بدلا ىف هب عافتنالا ناكمإو

 ' 0 االاع باتكلا قم رثكأ اني ارباتف برملا .راودأ نم



 . دل واب دس

 نطولا روصي رثانلا يوش
 عجضمو داق ملا قاطإما ميو . دالبلا عضوم نطو

 ع ىرخ لا رادلا»ةيتعوتم ىرتسلا اينذلا . داص ل

 سسؤم . ثراح ىلا ثراح نء لئازلا « ثراولا ثوروملا

 فسكيي ىتح كيلاود . ناف نم ىحو « نال سراغو نابل
 قارود. نم نضرالا ىذه كمت لا

 نس ارا و سيارتل واو نيس ور كرجل
 سرعو « هبعلمو ايصلا ىرجم . نيعلا قرتغا سمش عاعشو.

 عوبتلا ءامسو ؛ هياطمو قزرلا داصو ؛ هبث ومو بابشلا

 ةايملا هل تدم ءابآلا وبأ . هبكصو دجلا قيرطو « هبكوكو
 بهذاف « تئافدنم كتافزاف . دلو هل قبب. الا هللا ىضقو « دلل

 تنوفيالا تيدي ترزب البركذ نماؤلملا و
 ؛ لااطلا اهيف رمعلا ىذي « بجاولاو قا ةبوذف

 اهي دفا وراس اهقاعو هللا وح . ىئاغ هنع امهنم 'ىثو ىضقيو :

 ظ خأ ىلا . همزلأ امو سفنلا قحو ؛ همظعأ امو نيدلاولا قحو"

 ديلا فاما لاح فوت نأ ع ةقسبت راس وال
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 اصم نم كلذ قوف اف . هنيزت الو « هنيزت لاجرلل لضف وأ
 20101 6 كا هتايبج : ةيظملاهانام|ءابعا ورع ةمدقأ) نطولا

 0000017 | نوح تولأو « هئاتنال ةيضتلاو ةهئايشأب

 دب الا ديق وهو تولا اهرسكي ء ددع الب ةايحلا
 وأ ليكض أو « رك رم لك نمهيف مهلا لابنك

 ومشي اك مبردلا ىلع ومني . ميدق وأ ثيدح رخدمو « ميلفع
 .« راردملا لبولا ىلع وبري م ذاذرلا ىلع وبريو ؛ راتتدلا ىلع
 نطولا مداخأيف . راهمالا نم لبقتيو بحسلا نم لبقتي رحب

 "00101 البلا ىف تدز وأ « رجح نم ءاثيلل تددغأ اذأن

 الل 1 ىف نأ كيلع نيبلو ءدهملا غلبت نأ كيلع

 . لماعلا دعاسلاو لقاعلا سارلا ىلإ ريقف ناينبلاك نطولا

 جات ضورلاكو . ةعيفرلا فوقسلاو « ةعيضولا بتعلا ىلإو

 ناك ذإ «هنيجهو تابنلا بيحو « هنيكو رحشلا صيخر ىلا
 «هعقوم ًافيطا اهمناك ام لكف . هنيحاير فالتخا ىف هفالتثا

 نكي ذإد؛ بيرق رهزا غب اوننم وهف . هعضومهب بان ريغ

 بررغلا الو عيدبلا ف

 .ضورفلاو ناسلاباروءضورمعلاو ضارعالا ةريظ>

 . .مظع هؤاغويو ؛ ميركلا خراتلا هتاحفص « مبدأالا ديسو



 |١ > يلف نانو ما
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 ممالا تسيح ىهو ةلوقلا هبناوج ىلعو 3 يطل ا ظ

 متو « لاوغ غو نيش الاول ومالا مارك ملو ٠ متبع

 اياب ..لابملا فلخ .ىناللا ميتئاتسو ة:لاجرلا لا
 ٠ امباك ضرالا نا معزي 1 5 دحاملا كاطوالا دحجن فرك

 مغ ليبلاو.,اهارف ى.لملا كحضت ةيضقا 0
 ىف عابسلا ىلعو ؛ اهراكوأ ىف ريطلا ىلع مهتتستو . اهايالخ
 32 رعبا نمد اناذا:كمنلا ايعكتيحط امياحل

 هرابكو « دا رطمراغص . ًامئاض شاعو ارو

 دئاضلا اطبأ نإ اضاف ديس

 رظاملا نيبو '؛ رخآلاو لوالا نيب ةكرش نطولاو
 ه4 ئم ؛ ديملا#لواطت نإو ء دقه احط شا

 اهم كجرخب الو ؛ داليملا اف كلخدي . دحللابو انيح دبملاب
 كب ىح دقو ؛ دام رلاك دماه 0 رانلا مرضل دقف ؛ دافنلا

 داوب ةامللاو داو تناق رايدلا“

 ةنازخو ؛ رث الا ناوصو « رخافملا عدوتسم نطولاو

 اوبني الو ؛ هعقوم اهنم نقتم لكل . رئاخذلاو قلل هل
 ( دلبلا خيشو ) ناظمم اهيدل نامرحلا . هعضوم اهيف طاصب
 ؛ هسراغمو ( ىلع ) فيس اهدنعو . نامزلا ىلع ةعانصلا خيش.
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 ,؛ ةيدورابلا دئاصقلا اهفو . هسرادمو ( ليعامسا ) ةانقو

 |1001 الك نماهوقل كلن. ةيعدنلا ىطلتااهف سيلو
 زيت ةنازخ كلايف « ةمشحلاو ناقتالا نع اهدعيل ىذهو

 ؛ فويضلا نم نفيضلا فرعنو فوبزلا نم حاحصلا

 ويدل نذألو ىسلا يح
 .رابكتلا مح لا لجسو رارب الا باتتك و ءرابخ الا ةفيحص

 ةبوصنم فلخلا لثم محلافأو . ةعوفص هيف نينسحلا ءامسأ

 ترادو «نونسلا تنأ اذاف . ةبوتكم سهذلا ءاع فورحو

 عوبتلا بهذو « عيشلا مياشملاب تقملو . نونملا لاجرلا ىلع

 .تييو رانلا نيب ليحو « سومشلا نع ىنارحلا تمادو عبتلاو

 مث تانسملا اذإو هسفن نم نطولا باتك حتتفنا . س وج ا

 اذإو . ةاصمح ةردلا الو ةرد ةاصحلاالف « ةاصحب قدصلا ىلع

 6 كح دق مئاقولا اذإو « لاعفالا ىلع نومظمي لاجرلا

 رثالا لام ردقبو « ءازملا ىتأي لمعلا ردق لع . لاطبالا

 ءانثلا نسح ن 3

 ءاقغلاو (روتساب )اف . دحأ نمنطولابىلوأ دحأ سيلو

 نطولا لصأب ىلوأ « هلصن ىف ةايملاو لاك الو ٍ؛ هلصم ىف
 مهلا فطأ ىلع يشاكلا كالايعب لا: قسما رشستالا ىسنايهلسفو



 كا

 ىلع دمحتت الف . هلام سأر مو « هلابشأب نطولا ىدافلا

 تاق وأ ؛ مرحلا اهيلع تام نإو ؛ مرك راثأب ناطوالا

 تنسحو ؛ كرادج تّقا نأ ىلع دزت مل كناف . مرإ اهبل
 ىتلا :ةلانحلاو ءكتمفر قلاب ةلالا ابين : نيت ١ كراذ

 نوسعلا را كتاذب نطولات اذ بجح الو . كتملطأ

 هقلخ ىسن ذإ | ميظعلا حرسلاك ن .ةئالو كلا ههجو نع

 « هدوع ةراصع اهؤام . ها هو يضر الا الع ذإ

 اهانخأ نبكو عرعر اذإ .ىتح .هدوجو ةيمونرج اهيطو |

 رضنام هيلع تملخ . رمقلاو سمشلا امع سححو « رهظو

 كيو نسبا ابلغ ب
 لو يابامز اهيا نيل الو « نلف متيال نطولاو

 دليلا هل لاقي الو . هلغلا ةميضلا الو ءةلقجسلا اذا

 ليج ىتح كلاملاو لودلا باقلأ لحم ناو : كلاما ديسلا

 قوسو ةعائصلا بال هد نبي هل عمجيو « مراجلا ديادو لاسلا

 . اوراح . لمؤأا دغلا ليبقو ؛ لبقتسملا ليج ايف . ةراجتلا

 اهني ىلا ةرتتلاو م ينال رثسو مالا حاسمتاجناف ةيم الا

 *لك روبقو « دادبتسالا شاف اهيف ديرعي تاماظ .اهعاط وا



 ك0

 حيحصلا لعلا مئاوذب اوعرذتو . دازو ةمينغ ةعبضل اهيفام»

 هلزبا ل الل ءردنحو ؛هناقلعو نامازلا شرادم ىق:هوبلطا

 00 لك ارملا ال لابملا قاضنأ نأ اونلعاو:.-هناقتو
 بهذ ناو ةوخأ دحاولا نطولا ونبو . اوعفتتا للا ليلقب

 عسبتاو « باب نم ةفئاط لك تلصوو « باتكب قيرف -
 اهسوسن دالن لكو « ليزتتلا اوعبتا ساناو ؛ ليجنالا سانا

 ةعامج اهرمعتو « ةلداعلا نيناوقلا اهديقتو « ةلذاف ةموكح

 «ء اموئشو ةايأا وه ىذلانطولا امف قري اعإ « ةلماع ةإقاع

 1: اينواقو اهمظن؛ةلم وك لاو ءاينويسعتو انئدلا

 للا نو ءايتوضتتو اهفارطأ ةلودلاو ءاهبوزحو أملو هس

 ,. ااركلا ةيالو : همثتلا ةورتلاو ."ةعيفالا“ءاينلا ونه ئّدلا

 07 | رئارسلا ةسايسو

 الو . قالخالا اباضقو لوقعلا ماكحأ ىلع مهزاو انير

 .ءاوهاالل مهلككالو.فصاوعنك ناو . فطاوعلا نم مهلخم

 مهاعجاو . نامزلا ةنسو رصعلا حورب مذخو .ءاوه اهناف ْ

 نالربلا ةسرحو شرعلا ةظفح-
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 هتايح
 ال01 ]1 نإ وه ىدجو ديرفأكب دمع

 ةنيدم ىف دلو سيوسلا ةظذاحم ليث و ىدجو كب ىقطصم

 ةعلارلا ىف وهو ةسردملا لكْضأَو ١مم مأع ةيردتك تالا

 00000000 ١) ماب. ىحتلا ةسردم لوأو هرم نم

 ماوعأ ةعيرأ دعب اهم لقتئاو ( ةيردنكسالاب قح ىدنفا
 ةارقلا نقتا ىتح اهف قبو ( ناطبق ةزمح ) ةسردم ىلإ

 ىتح ( ولف ويسملل ) تناك ةسردم ىلا لخدأ مث ةباتكسلاو

 اا لا ةذلاو ةرضح ةموكملا تلقت اذه ةننم

 (ةيققاؤتلا ةلتزدملا) :ةزخماو

 0000 08 ةناردلا ىس :يضتخم نأ هل اذب دقو

 رمأ ردض ذِإ كلذك وه امييو هنوماعي تيبلاب نيسردم
 هعم ةجوتؤ طايمد رغث ىلا هدلاو ةرضح لق

 0000 روسشلا بتاكلا ركفأ ربظت تادتبا انهو

 نبدلاو ملعلا نيب ضقانتلا عوضوم ىف ركشي ذخأو رهظم

 لكةقيقح ىلع فوقولا ىلا لامو عوضوملا كلذ بح هلغشو
 مولعلا ةعلاطم ىلع فكعو ةينوناقلا ةساردلا ريس كرتف ليم

 احح 13
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 مغرد 3

 ىلا لصيل هدحو ةفسافلا سردي ذخأو ةيسفنلاو ةيعايجألا

 قيرطلا اذهنم هدشرب نم دوجومدعل ةيلع لكشأ ام لح

 اهريغ ءى# ىلع ىوان ال هذه هتسأرد يف رمتساو ىرصمعلا

 رصتخم ةباثع ربتعي ىذلا هباتك عضو ثيح 1854 ماع ىتح
 « ةيندملا سيماونىلع ةنايدلا قيبطت » هامسو نيردلا ىف هناحبال

 كانهو هعم لحرف سدوسلا ىلا هدلاو ةرضح لقن م

 ةايحلا ةلح ةفاحصلا ملاع ىلا رهظأ

 اييحأو ةيرصملا تالا ربك نيم سلا ل

 ابف عفاد ثحايم الخ ءاشنإ اعالعأو ايواسأ هد وجاو

 رهظأوةيفسلفلا ةيرصعلا ةلدالا نسحأب مالسالا نع _ناكلا

 ةميظع ةمدخ نيدلا اهذ مدخوهلضف ةعسو ها

 يملا نم ةدع مظعأ هدالب نع عافدلا دي ذخأ دقو ظ

 ةديعبلاةل زعئملاداليلا نال أر هن لع تع : الو ةغالبلاو تايثلاو ظ

 لوخدلاىلا ةَييلْفلا هنن كلامو همدخ ايف يدان 10

 اذه ةحلسا نأ هدالب نع عفاديل ماعلا 00 2

 نع اهب مفاديو هراكفا أهف 0 هدب رج رادصا حافكسلا

 هراحا هث دابم :
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 كاد ف نكلاسالا ما ةتراتبلا تدان

 00000 كي دك ماعلا ىف تانبلا ةييرر سيلاسأ
 ريبكلا ىزماجتالا 10 ايلا دقو بيذهلا ىلا ةسأم

 ىلع ( ةيبرتلا ) هباتك ىف طخسلا ةياغ ( رسنبس تربره)
 ا | اهل هرساو ءدالب ىف ثان الا ملمك ةقيرط

 اهل كنظاف ارتلحتا ىف ه.وسنلا ةيورتلا اكاد ترقاكا

 2 اهتاونلا ىف

 00١ ]|| ءده داقتنا ىتنمي ال ةلاجملا هذه ىانأ

 ةيفيك وهوادحاوارمأ موييأا اهم دصقأ امناو ؛ اماليصفت ىف
 اندنع ميلعتلا دهامم ىف تائشانلا ىضنلا بد الا نيقلت

 قالخالا سرد ناك امبرو . نيه ميما رظن ىف ىمالا

 للعسردللا ىقلي نأ هيف ةذاعلاو « نيماعملا لع سوردلا نوهأ
 لالكنالا بوجو ىف ابيف دهتح ةبطخم هيشأ سرد تاماغتلا

 !٠1 قلا منع نوصنلاب "نم حصنيإو « ةمدررشلا تايهنم نع

 دا كاش 227571111١
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 نييلع ايلعلاديلا هل نم مك ىلع لوزنلاو ؛ بيرلا نطاومو

 كايك ف نملاطي نأ هرب 7 « خلا نييوذو نهلهأ نم
 امع جرخب الهو ءارلأ تاذا ىف ةعوضولا فا |
 راذنالاو ءديدشتلاو حبررحتتلا ىق ةنلع 607 0

 حئاصنلا نم راثكآلا نأ نييرملاو نيماعما نم ًاتظ ديعولاو

 تانبلا عور ىف عسبطل ةالاغملا ههذم ديدشتلا ىف باهذلاو

 تضر ع ىتم لكاذ راع نبع ئئايلملا اد الا نت ةلعتا رش

 نوير ىف تيصن اذا لئابملا ىف عوقولا رس 00000 رف
 ةئشانلا سفنلا ىفعبطنت سووا ناب اتاك عم و

 . امل ةضراعلا م امال ىف اهبعوقو 3 ف را تركو

 ةينهذ ةروص نيب عازتلا دح ىد.تن ال رثالا اذه 0

 ةيدام ةقيقح نيبو . اهضارغال اهنسك اعمل ةعيبطلا اهنم رفنت
 الف . اهيلع ىمارتيو .اهملا وعدي ةعيبطلا كلت ىف ام لك

 رثأ:ةيفعت نع لجتت نأ دمالا ةريصقلا هكرسملا هذه كربلت

 اييلمت اهناكم ىرخأ ةروص شقتو ةينهذلا ةروصلا كلت
 عزانم الب ءاوهالا

 ىذلا ديدشتلا !كَناف . دملا اذه دنع فقي صالا تيل



 م١1 0

 امل روصيو ةيبرتلا باتكىف هأرقتو لعلا نم تنبلا هعمست
 قالخالا ىلع درع ىلا فاقثي . ةماظم ةفشخ ةروصب ةايحلا

 ىلا ا ل . ةيبلقلاو ةيدجلا زئارنلا اهفث ىف تظقيت ىم

 000001 نوكت نااهورم حب امنيب امساك نوبلا

 | هيلا هيف ام لكو عمتجملا أاهوعدب أم

 مهاولا نيدةييرتلا ني ا ن“ انضرغ سيل ا
 «قالطالا ىلع ب يدأتلا ب يااسأ سالفاو. ةببرتلا بقع تبثت نأ

 000 | 1! بلابالا صقن ثبت نا, انشرغ نكلو

 ابنم هرظتنملا راث الا جاتنا نع اهروصقو

 رمالا ىلع زكترت نأ زوحي التانبلا ةبب رتذأ ىبأر ىف
 ةيبدالا زئارغلا ظاقيإ ىلعلب . رجاوزلانم 0 الاو ىعنلاو

 00000 لا يوبقلا ةراثإو + نيلسوتت ىف ةنماكلا
 | ا | ىذلا يداتلا بولسالا نيع وهو . ":يتسيبط ىف
 انا ناك سن ىأ نم ةيناسنا نسفن لكل

 ةثون الا ةميق نايب ىلا تانبلا ةيبرت ىف دمعي نأ ىرأف
 '0111 عونلا ظنح نم ايلع فقوش امو . اهتمازكو

 .هروعش فيطلتو عومجلا ةيقرت نم اهب طاني امو ةلوجرلا

 > + تهوي 20ص وسمو

 5 آن
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 ىوقلاوةلضافلا زثارغلا نم هتعدوأاعمهتيناسنإىوتتسم عفرو

 الكامنة  قمملاعلا ىف ةيبد الا لاوح الا لق يلع ةردقلاو

 هيلع تلمع و

 ةماقإو ةلثم الا داريإ عم تانبلل اذه لك نيبب نأ بحي
 ةوسنلا مجارت داريا ىف مسوتلاو اهنم ةي رظن لك ىلع ةلدالا

 نأ بجنو -. تاممتجملا ةنيقر ىف ريك ريكأت نال 0ك ل

 موي نم هيلع تناك امو ةأرملا حران نايس اذه لك عفشي

 زوحيال نكسلو . ناسنالا حران ىلع لوصملا نكمأ نإ

 .انيعم ابهذم وااصاخ ىوه قفاويل خيراتلا اذهب بعالتلا
 ناكن او ةقداصلا ةيخمراتلا هتلحىف وه 6 عي نأ |

 روثت ضرغلا نآل. ةماملا وأ ةضاخلا ءارااالا لشقات امان

 تداولا فاعت نم ةينارمعلا لاوصالاو. ةيعامجالا نادل

 ىّتلا لم اوعلاو .اهف تلخد ىتلا راودالا ىلاتتو . ممالا ىلع

 ريغ ةبجو ىلا م خيراتلا فرح اذاف . راودالا كل: ىف اتطرو

 فوقولا ل واه ذم ةح لع هم لد لا

 ةفرعمالو .ةيمل آلا نادلا ةَقيَتَح لع ةفرحلا ثداوللا هذهّنم

 ةحيحملا ماوملا كاردإ الو.اهزيس هدأت للا 011
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 كلذ نم ال لصح لب . هيلا اهتسفد ام ىلا ممالا تمفد ىتنلا

 00 ا الاب ذحالا نكعال ةلاغ تامولس

 اا 1 7 قالطالاو ةيرطأ ىف قبرع ةاراا خيزاتف
 مكمل امال بن وط ىف 0 هذه مومع نم ربظيو

 اهرسسأ نم اهدعب أ رط ام نإ و. ىعبطلا مضولا ىف لصالا اهنأ

 . ةضحلا ةيرشبلا عاضوالا نم ناك .ةياصولا تحت امل اخداو

 نييفهبذيل هيلعوه ام ىلع تانبلل هسردن بجي خيراتلا اذبف
 مفرتلاو ةفن الا ةفطاع نم نهتميبط ءاوطأ يف نكام

 . ىلع ىنبم قالخالا ىف سرد اذه لك ىلا فيضا اذاف

 ةلئافلاةقيتعلا ءار الا ىلعال. ةيلمعلا ةيجول وكيسبلا ثحابملا

 ال ٠ ارالاو رماؤالا ف تانك فلا نع اذه ىتعأ
 000000 اع نطل نم اهل نوكيالو, اًظفح تانبلا

 عقاولا يف هيلع ىه أم ىلع ةايللا رايت ىف نمفدناو . نعل

 ىف تحتف ةنلا هذه ىلع تانبلا ةيبر ترج اذأ

 هيف تعقو ام اهيف اهسبح ةيونملا ىوقلا نم ًاملاع نهمولق
 ا ديلاتتلا نم هب تطيحاامو ..رسالا نم.ةارلا

 ىف نهناكم ةقيقح نك ردأو . ةبقامتم ةليوط نورق ىف ةقبوملا



 كوع

 نوسميق دحو « ممتجملا ىف نهتفيظو هنكو « ىناسنالا دوجولا
 ماعلا مدقتلل لمعلا ىف نمردق غلبمو « ةعيبطلا لانج

 عيد و ان دلل ل مستلا عوربتل ره كا رمال

 لاكي وم لقنلا لسا مس أ للزابتشني ىلا ةيسعتلا 0
 نا هتمزب سنجلا اذه حالصا ىلا لوصولا نأ مهن . ةليضفلاو

 ارت ل رقي يلدا رورم نم دبالو ء ةر نط

 هل ةدهمملا ملاعتاا هذه هحتت ىتحو هدم خسرو« ا

 ايم 00 كي ىلا لوؤتالو ةسعورتلا اس ا

 تمادام ضراوملا هذه لاثمأب نولابيال نيحلصملا نكسلو
 ةديح ولا قه ةقيرطلا هذه تمادامو «ةنومضم ةياغلا

 ةعركلا ةباغلا هذه لاصيالل

 حور ثب نم بواس الا اذه نأ سرت للا

 لوبسيالا ىلع دزرتلا لعامين ءةأرلا عور ف مفرتلاو ةفثالا

 اهتطتخ أىذلا جربتلا ليبسيف ناعمالا ىلا اهب عفديو « ةررقلل

 ريخاالا دش (ذيهاو ا

 اهزمحع ربظ دف ةعدقلا تييلاتالا أ اذه نع انباوجو

 ةللس اطفالك ولف «ضرشلا اين وكش كلا لالا



 ك1 ا وايشالا

 الا اينادهاتلاو هدح دنع اهتقولأوأ ألوصح ٌكعنل

 اب بيلاسالا هذه رييغت نم نذإ دب الف ءارشتسالاو مقافتلا

 الو « ةييرتلا نم دوصقلا ضرغلل باجأو ءاهنم حلصأ وه

 ًاجللا نم قرأ هتمربسنج ضاهناب وأ بولسأ بوجو دعل

 نأ تبث دقو « ةيسنحلا هتعيبط ىف ةءدوملا ةيتاذلا هلماوع ىلا

 ا( ًانلسق « ةيولملا .تهاوملا ى.ةيزرت ةيوننلا ةلبطلا
 هددصل نام ىل ع اهم ةناعتسالاو « اههينتو بهاوملا كلت

 سمط ىلع موقت ىتلا ةيعانصلا لئاسولا ىلا أجالا نم ىلوأ

 ةيدايعتسا ةدايق هتمرب سنملا كلذ ةدايقو . تهاوملا كلت

 للا داما نم هيفام لع ىقنقلا بوانسالا اذه ثيلو
 اةلهابىدأت« ةيضرالا تانئاكلا لمجأ نم « ةيملآلا هاوملا

 ” طل كن ةانفات ىلا قات دلتقاهعشو نم ءودصق املا

 ” ىبيذهلا حالصالا اذهو . ىتش هوجو. ىلبع

 ةيعبطلا قيرطلا هنال مايالا نه موي ىف هيلع ليروعتلا نم

 كاس ءاارلا ل كم اقل م لجرلا هب مب هيب مل ناف

 "اها ردك رداوب تورط دقو اهتاذل لمعلل توي لا

 ملكت وأ اع هيلع ؛ايذاعا . انيجاو نم ىلقت 1. نا انتحلطم قف
 2-3 م



 1 يا
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 .اهركذت دب اهدنعانل نوكيو . لئاسولا ىف قبسلا نه

 مقي عزانت ىف رمت راودأ دعب انتدعاسم ريغب هيلا تدأتالاو
 انيضر نئاكو هام الا نوكييال من . اعم نيسنملا ىلع هررض

 ضر مل واهب

 ةأرلا لاك

 ةزيسيفراةيلا.'ئداتي لاك دوجولا انديه يف سن لكل
 نكسلو .هتميبطىف ريكملا قلاكلا اهزرغ هل ةبسانمم مفاودبي

 نم دب الف ةرفط هلاك نثاك غلببال نأ ةيحل الا ةنسلاّت ضق
 تحن لخدنال لماوع هييف هرواعتت ىتش راودال ع هروسم

 عامجالا ور ان روطتتلا اذه نمةيناسنالا تانئاكللو . رصجح

 عامجالاو خيراتلا مولع اهئاببي تفاكت تابلقتلاو نوؤشلاب ٠
 اهيلع ىضغم دقو امتوشن رود ىف لازتال اهاوسو سفنلاو

 .نيسلا نايك م ]نانو رع الو نيتسلا 0 007

 ىمامتاباغلا ةلقاعلا تاعامملاو داح الا قوست ىتلا ةيعامجالا

 كرات عبتت كرادملا ىلع رذعتي ثيحب دقعتلاو بكرتلا نم
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 *لشإو ذ د( كلش

 ةدرجلا تانثاكلا ىف ةلماعلا نئنسلا راثآ عبقت 6 ةركلو

 "000 ا دف هزيحالا تانتاكتا هده نآل .لهعلا نع

 ه1 ا لا كلو . اطاةكرملا ديلا ةل آلا لاعمتا

 اهيف سكر اماهيضتقت ةلباقم هك رح اهياع عقب رثأ لكدنع موقت

 |0707 اما نسماوتل. اضنا ىع ةعباتلا ىوقلا نم

 للك لإ ةلطلدلا ةطيبطلاو ةئجراخلا ةميبطلا نيب لصاقتلا
 الإ ب ب تيس قش مولع عوضوم نامز »لك

 .لايجالا تارشع اهيلع تضم ناو اهئوشن دود ىف انلق م

 اهنار كن نكميال ةماع قئاقح ىلا :ةلخلا يف انتده اهنكلو

 ىلا اهنم هبنن اتاو:ةلاجعلا هذه ىف اهدرس انتضرغ نم سيل

 لجرلا نم لكلذا ) : ةقيقملا ىهو اذه انثحبم صخب ام
 اك رآد لل ناتلاج [خبلا نانا لاجتلا. نم نيتياغ ةآرملاو

 ( اهيتياهب ىف نالماكنتو

 تفلكتو ةيسفنلاو ةيعامجالا فراعملا هنررقام اذه

 ةيحبرشل نم معلاب ةقلتخلا عورفلا تاررقم هيلع ليلدتلاب
 نيبتاكلا نم نيملكتملا نكلواه ريغوةيداصتقاو ةيجولو:زبفو



 كد عالم اذ نهاد 5

 نوبرضي ةأرملا ةيرح نع عافدلل نيعوطتملاو نييصصقلاو
 اهتسارد مهسفنأ اوفلكي مل ىلا تاررقملا هذه نع ًاجفص

 نم هنويتكم ام لك نيقتعم طبخ ثحبملا اذه ىف نوطبخيف

 نومك الخاولاخي اذان ةيصخش ءاراو . يسلك د

 مهنكسلو اهميعدن ىف# رامعأ ءاماعلا ىنفأ ىلا ةيملعلا تاررقملا

  مهمالقا وقلا اوبعت اذا ىح متاتشلاب لضانتلا ىل نودمعي

 مصاختلا نم رخا رودل ايهم

 مهل انيبتف مهما ثقانم راودا لك ىف نيقيرفلا انعبتت دلو

 اك ازدإ لج رلانودةارملا ناىري قيررفف : نيضقانتم نيبهذ.م

 نأ هيلعو ىوقلل فيعضلا عوضخ هل عضخم نأ بحيف ةوقو

 عون اهيطعنو نيعالا نع اهجحيف هتنبا ىلوتي ام اهالوتي

 هالوتي ىذلا ترذبتلا

 ةوقلاوكاردالا فءاوس لجرلاو 1 نار قيرفو

 مضخم نأ زوجي الف (ةليوط وزيق ابلغ نسالا بحمل ال1

 نأ الو .ىوب ام ىلع اهفرصيف اهرمأ وه ىلوتتي نأ الو . هل
 ةيتيبلا رومالا لعاهسمفن رصقت ناالو لاخلا نع بجتحن

 لجرلاهيف لمعي نم لاح لك ىف لمعت نأ لب
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 ' «مويلا ةأ رلارغأ فنامصتخم ناذللا ناةيرثلا امه ناذه

 نع لزععب ناكرتعل اعف . ىماعلا ليلا ريغ ىلع اهالكو
 ان 1 تاب ابكتلا:سيلو ةيعاتجالا لماوملا  رطضم

 ةيقيقلا للعلا نطاوم نع ةديعب ةيركف ةكرح نم هجتني
 لجرلا لاك ىتيهام ك ردأ ىذلا ىعامجالا لعلا نكسلو

 هقْيرطف هيلا اعنم الكمفدت ىلا لماوءلا ف رعو ةارملا اكو

 لوصالا نم ءىش لعموقيال . ةياهنلا ىف اهيقالت مث هب صاملا

 نأ ررقيال وهف . نيلداجتملا ءالؤه تاباتك اهلع موقت ىلا

 فرادم اهنم ىوقأ هنأ ةجل- لجرلل مضخم نأ

 اهنا ئوعدب هراسا نم قلطنت نا حي اهنا الو .انامجو

 ىلع اهررحتو اهعوضخ ىتاكسم حرطنال وبف امهيف هيواسف

 الماكتيل اقلخ نينثاك لايح هسفن ىري هنال ثحبلا طاسب

 انفاتتيلال انماضشل ادجو ايلاغتيلال

 ةأرملا ا ةياضعلا هاوق مدخت سا لجراا نأ معل

 نالعإ اهريرح قيرط سيل نكلو هناطلسل ابعاساشلاو

 ملامهنال .اهيهاوم لك ىف هل انام ءاعداو هنعاملالقتسا

 :ًاببهاومنالواتما شعيل ]ب رخ الانع امهدحأ لقتسل اقلخي
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 . مهني ةلضافملل ليبس الف اهتتيظو فلاختب فلاختت
 املاح ةدايز الاةتجيتن ن وكن ال طبخلا نم.برضلا اذبف

 لجرتلاب أل اهياع اوضقلالّتسالا امل اولصحنا مناف 0000

 لا ا طافت نقاط املك قو اس وع مم راب ىأ

 ةلكسم اوققح ناو . شيعلا نم نودلاب اهملع ءاضقو ضيضملا

 نم مقاولا ىف كلذك تسيل ىهو ) افرع لجرلل امتاواسم
 ال امنال . هل ةيدوبعلاب اهيلع اوضق ( اهيلإ كومري ىتلا ةهجولا

 ودا ةيخورومهق ونت تناكانإو ةيلسسلا ةبجرأ] ٠١

 ةدئاس لازتال ىتلا ةيناويملا ةدعاقلا ًاعبت ةرطضم هل مضختف

 .ىبرغلاو قرششلا ماعلا ىفو . ةوقلل قا نا ىهو رشبلا نيب

 تالجرتملا ءاسنلاف . تاررقملا هذه قيقحتل عساو لاحم

 نددعي ذاوشالامبللا . نامرأا ىف الا نشعنال تالقتسملاو

 اذ[ الا طولا ةسردلا نيطشتيإل نهذونش لا نا
 و 1 0 1
 ةثوروتم ةورئا نش ناك

 ةجرد ىواستل الا نم ةحرد اول نأ ررشنإ ملعلاف

 لب هتذس لع ىرجلاب اماصحنال اهنكلو ةبترلا ىف لجّرلالاك
 ىوفو بهاوم هنود قلخم مل ىهو .اهل ةررقملا ةئسلا ىلع



 كك

 هيهاومو هاوق عون نم تسيل ىوقلاو سهاؤملا هذه كلو

 شيعتل لب هل عضختل قلخم ملاهناو . اهب نراقت نا حصد الف

 0000 0 عل ابنا“ تح ألا قت ايهدجتا اليكم همم

 ةيعيبطلا ةكرشلا ىنمملب ةيعبتلا ىتعمةباهقلعت ف سيل نكلو

 ا اتتامانالا نيرط نم هذهابتاكم ىلا لصق الاابتأو

 ةررقملا نئسلا قيرط نم لب « اهريرح نوعدي نيذلا امن

 '0000 | ]| كلكلوأ دي زن :قلإ ةيبارغلا د ارملا ناو - اهتميلطمل

 لمعت ن أب جب ىذلا ىلعالا لثملاب تسيل امل اجذومت اهولعجي نأ
 نععالا لثلا وات ةلاح ىف ىه لب « هيلا لوصولل 1 ل

 هغولب نود لوحنو ةريثك هجوأ نم
 "انا 181 ىقيرصلا ةارملا ..ةليلجت ثحابم هذه لك

 000 3 ناامل يشيل . ةنهارلا ابتضم زود ىف ئغواببلا

 اهلثم اهيع بصل ةعضاو . ةنكمطم سفنو ةتباث مدقتب اهلل هم

 لكب طئاللا ضرع ةبراض . رص هءارو سيل ىذلا ىلعالا

 2 انآلا ىارملا نما هتم سيل امل هنع ابقرص ىلا خيرب مالك

 1 ةقبوملا





 نيرطقلا رءاش نارطم كب ليلخ

 ١١٠١ ةفيحص لوالا ءزح
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 :ةدارالا ىهام

 ظ اف روصتلا نأش
 ة00 الأ اهم فلات ىلا رصانملا تناكاو

 لهسل تاكراشلاو بيكرتلاو ماغدالا ةددعم ريغ ىأ ةطيسب
 01 017 ةءالئلم نود لوم ىلا لئاوملا نيبتي نأ ءرملا ل

 0000 دوف كلاعلا ىلا فليت ىلا لئاسولا وأ اهقتيف

 « انتاروصت :ةثالث ىلا ماع هجوب مجرت رصانعلا كلت
 ْ ظ 0 اتاك

0 

 ال00 دنت ىأ لابقا رهام باروصتلا سم
 روحا نع عفدنم ىأ ىرابدا وه اماهنمو

 جراخلا نم انقرطي تاروصتلا نم ًاريثك نأ ريغ
 عمتج اد نال نم ىرغلا لزنم :انت رك اذ نع لايف

 تاثداحلا وأ تاعلاطملا نع ءىحي ام دادضالا ناللا كلذ ىف
 ماهوأالاو ىنامالا وأ
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 انليكت رماملا ركبنا نأ لذي دادشالا كلت نم
 ا ةوزدم كلاب 1 ملك و أ دا ةراضالا وفأ نكمل

 ءاملثلا وأ هايد الا نمدلسنالا ودا 0

 اينلع امل لب انيلع امل ناطلسال تازوشتلا هذه لاثنا

 اذامو :ءىث ريثغال ًظاقلا انطعم“لا ىلع نطلق |١

 انني 5 العا« انقاقلا الا "تنل اهنوك مم ءاهارت

 نم + ديدملا هلآ لور ا 00 اعاذوشو

 درت قا دسممال ىلا ءردقلا خم هيام للا 2 ١

 قع 0 راكبا يلا الس دع ءا احلا لاتق ىف

 هدحو 0 3ال ترم ف كلذ عمو ةلامكا داب معلا

 2 ارهذ ةيئسلا 4 تا اعدار ىنكي.ال

 لع 4 كماع تبل لاف هنا وتب ةاهينلا هع ١١١ ناقل
 ل ءاعأا نقل نايا "قاعه ظعتي مل هنكلو لمي ناك هنأ

 د.اعملاذاروصتلا نأ ىلع اهلك لد ةفولألا عئاقولا نم ىصحن
 دعن ال ىذلا ىوقلا زازفتسالا كلذ انتمه زفتسل مل روعشلاب

 تارومتلا نم ةقيلقلا ةذله تحب دجوتو 4 هلا دارالا
 ىلا دفشتال ةيحطسلا فاروصتلا نم ىرخاة 00



 ةكارخا اك

 ا 0 نيحتفا سابحالا سالت دق اهكلو ميمصلا

 ةيورلا هتكلمو مأسلا هب قاح باش : كلذ لاثم ') اديأو

 ديربلا هءاج نأ قفتا مث «هيلع بجاول طشنبال امايأ ماقأن

 (9 5 ولالا قل ناالا وهامءهنارقا دحأ حاجنب ائينم أحابص

 ةروس (هلمحع فانتثتسا ىلا قوشلا هب راس ىح هدبإ نم

 ل هيلع اا نا )0 تاعبتلا ربدقت البق هبف أههسشل مل ا

 لاق باتكلا اذه فاو ىرج ثداح ليبقلا اذه

 عزجا ملف رعو 1 نم مدق ةلذم يف : 0 تفراشف

 0ك لا 1 لا

 نم لاسو رعذلا نالون كلانبف نمأم ىلا تيهننا ىح ديدح
 201 3 كلا وهدعاتلاف () قرقلا ةدشل قرعلا دراب يسع

 نم فوخ ىلا رطحلا رظنم ىسفن ف لوح دق اهنود ىءا
0 

 006 تايلوكسملا («) هلاسرلا (؟) 0

 فوحملا( )0( بعك (0)



 2 نورا

 تالاعفنا ةبيرغلا تاروصتلا هيف فداصت ىذلا وهو ناش
 تفداص اذا فئنصلا اذه نم ةحاسلا ناف سفنلا نم ةصاخ

 يلح ادلا فافتشالا لعفب .هيلإ تبذتجا هيلإ قات ًابلق
 تذخم اف ءاهحيقلتل طا اسلاك :::دسب اخ ةارت ع ىذلا

 هتريسو ءافصو ءالج اهنم ةيلوأو الوحو ءاذغ هنماح

 ' هده الثما ف ةاوصتلا اف هرطش اهلاوي ةهجو ىف ةريخلا دعل

 بيضق نمةقثبنلا تارايتلا ىالآ ممحي سيط اننلاكالا لاملا
 دحاو وح اهايا السرم « مائتتلا ىلا اه رفانت ًادار نيللا ديدحلا

 روصتلا كلذكو ؛ امهلاثمأ نم ةئم يلا .اهتوق كلذب فع اضيف

 هع تيحب اعزفاشمو انيساف نئلنجألا ل
 هموق ىف بوبحم ىسايس سيطخ اهاقلأ ةقفوللا ةملكلا

 تاتشلاو ىض وفلا دعب نمارعلالا دباوأ دست نتكف |

 ةدحاو ةياغوحت مهفالتخا دمب ريالا ريبسق ىف تحيئاو |
 تدرفنا اذاف سل اتاعزئابفلاح اذا رطاوللا ةوقكل“ 2023

 هذه ةقيقح كرد هدالا كلذ نم ءىثاه نكي اع ْإ

 مزاف ؛ ببس ام ريغل« ةليل تاذ فوحملاا هرواس نم ةدعاقلا.

 هأافدص برطاو . هداؤف قفخو « قيصل هب هناك هعجضم

1 
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 0000000 000 لآ 3 نأ ءدتعذ ءانص نم هيلع رذعتو

 ااا دارا ىريكلا تالامثنالا نم: ف وملا ناكاذإ
 ' ىلوأ وا 216 ىرغملا تاعرالا يف ادرتنم روستلا لذ

 نا كلذ عم مهل قفت, نيذلاتاعارزلاو تاراجتلا لها نم

 0000 للا فينطتلا ضع. ى انايحأ .اوحاستي
 00000000021 نم ءىث ىف سئابلا حادكلا "لعافلا
 ف نذلا | نوعر ولا. ءايقتالا «الوها!«لاعاو مسجا

 سلوا + ءاوسز اعالا ىف مثالعفو الوقهللاوررحو ايندلا

 امنم فقي ىذلا ريغ وه ةديقملاب مهنم سحب ىذلا نأ اب

 0 رضا ريدس#ت 6 ءلات لهو ؟ روصتلا دلح دنع
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 اعتمتسم سراب ىف تاداملا لالخ سوج ىذلا ىك ارتشالا

 هش أَ اهعيطتسل ةقفنب هسفن ىلع ناض ريغ« ءىش لكب

 ىرثملا كلذ ىوتساوتب هيبش « هتجاح ءارو ناكو امم هضرغ

 3 هدتحم نع هنديقعل للخم ىذلا ميلعلا ىرقرعلا 0 ليصالا

 ةشيع شيعيل تاخذابلا هروصقو عساولا ههاجو مخنلا

 نيحالفلا ةماع نم ىسور حالف

 اهم ءاح ىتلا ةرسالا (؟) بسذلا فيرشلا )١(



 ا و

 اماتم لك و ابتخاى و لاثمألا نم ريثكسلا يلا ةجاحال

 هيدح ىلع روصتلا ناب ةعاس لك دهشد ّك موب لك دعو

 ابيف حبصي نأ زامل انرئامض هل تلخولف لوح ىذب سيل
 نيبو هنيب عازن ىلعالا كانه نوكيال هنا ريغ ىوقلا لماعلا .

 حلفي مل ساسحالا نم ًادياو اسأب رعتسي مل ثيحو ءاوهألا

 اهتكاكم ىف

(0) 
 مدعلالاكلذ اش انمدق ام لوح الب روصتلا نا انءاس نّءل

 قاطم نم هيلع انل امب ةدارالا هئشنت ىناج ىف « انعافتتا

 ىف ارحبتم ناك اذا: كج رلا نأ ناطلسلا اذه لاك ل1 1

 ةلساسهيلع مطقف توص جراما نم هعدصو ؛ 00

 « هب هل اظانوالا ما نأ ىلا هنأش 7

 يه ةرااب  لخدتملا روصتلا اذه دارط ىلع لرلا .1 ١
 وأ ؛تاغك ةءارقب ا ع هديب مضي نك اهداتعم

 ا كلذبو هيف ثحبي ناك امم تاك ةمغمغل

 ىف وه ىذلا روصتلا نيكمتو تاصفنا ثيح نم ةلسلسلا
 ع ٠

 برطضا وا قدخا دق نأك ثيح نم هددص



 اس

 01 آلا قارمأا ع ةكاذلا نأ نيبتي انه نم
 |0000 00 كارام لك ظمح ىعف رثظلا اذه زارحإ
 000[ ١| لا أما . هراذصا لع رصت وأ اتفظع نم
 امعرو ىثالتي 0 ل توابل نع ق فحي هعدتف راذبلا

 هسفن زيها كلذ ىثالت

 ممتم وهأعا انروصت ىلع انل يذلا ناطلسلا ناةصالخلا

 00 اا اهب طبتر ىلا باضع الا ىلع انتاطلسب
 هب لغتشي امم دقتني ام ماربال ةليح سانلا نم الك منع وبف

 0 1| ( ةردقل ةمبأت هركف ىلع ةأرلا ةردقاعاو ةنهذ
 ال القال انروصن لع ةلوصلا نم انلام لك نأ. ريغ

 اا 1 عىوبشلا انمالتساو انكو لع ركذلاب ةريدج

 ىلع ةرطيسلا ىلا لصوتلل لئاسولانم تالعفنالا هب اندم

 كلاعلا لأ ةدناو ةظمان وا ان
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 ' ءفارإلا تس مدقاج نإ سخي اذيف ل اصأتم بيع

 هماهي ملاعلاو علا بلاط 0 هنهاظم نم قلي امد

 اهلك انلاعا ىف انلشف ىباتي مم« ةقث نع ءانيبت اذا

 مص وه كلذ فدحو إلا لربك الا با ب أ
 درطلادبلاايسالو ديلا مارا 0

 كا و ةندر و لم اون لاقيف 5 عونتت ببس

 ةهيبطلا لع ىلغتملا لكلا كلذ, وه ادجباو ىلا لوك لع

 ةداملا نم لقثلا ةلزنم ةرهاقلا هتوقب اهنم لزانلا ةينانالا

 ناك امميطلاب وه ةتبأتلا ةدارالا ناسنالا ىف مخ دلأ

 دلالا مصخلا كلذ تسيلف تاوبشلا أما .هيئاذ لعفلا ىوق

 ردا اوما ىلا لوجام ع ءىجنام عرسأ ةثراطاج ال

 معز نم معُر حصن الف. نونملا نم اهف ترث رودغلا لك

 اييوبصخو ةيظاوملا نود: لوح ىلا للطلا نهانا 0 ١

 .لاعالا نئالج م هه ا نا يتاح ف ل ىنستي ام مم



 ب

 ةعضإ ةيسفنلا ةلاخلا كلت وهف ةدارالل بالغلا لا

 01 01 رثكلا وأ لك اوتلا وأ ةبورلاب ىعدت ىلا

 ل 2 ررقلا هيلع ملت نأالا نب ل طيصشإل رح 1

 هس الإ شوبللا لع ضازتنالا ترا رح الا ليملاك امأ
 لمعلا ةلوازم هيلع قشن لفطلا ناو «مظنملا داتا د و

 ًادحاو العف نيلعاف مرامجأ نوضقي عانصلا ناو « درطلا

 نم وأ ةرئاغلا هفلاوس نم اريخ ءىج ىتح هنافقتاب 00

 قى" نبلا ا 1 فيوشطتلا شهد ام وه رضاملا هلإ هلاثم

 ىلع لاد رثأ ن « هب ام الك اش موي لك اهلوادتي ىلا 0

 5 اان هاف دا كلت قهننطق كج عئاصلا نأ

 وقتا دق سانلا ناك » هلوق كلذ نم صلختساف هل تقلخ

 كت . « لالقالا ةي امن مهنام 0 ةايملار وبع ىلع
 انلاب ىلع هديعن ام 0 اهقئاقح نيبتنال اهم الج ىلع ةلثمأ

 ىانئاقفر نمنءداملا لقأ لاك :لعلا باطب اندهبع ىركذ

 ناحتسءالل ويلا ف ىنامي الأب ميمج انفلكأ ناك امو مايالا كلت
 نم هاوس نود راهظتسالاب حاجنلا دقعنف ىناعي ام رشا الا

 | 1 سدخأ _اذف برام ىلا غولبلا ف ًانبط لقعلا ىوق



 هك سا

 اذه. نم لح ىأب م انقلا وأ ةنؤكملا ةمدخ وه  برأم

 لرانلا رابلع قمتاللا هدا ادتك هلق 0 لاي عونلا

 ديلوتلاو ظامنتسالا ةلاحإ ال

 ىفلا را ساطلا نمز ىضتا اذا : رخآ الثم كيلإ

 طاشنلاب هتفرح حيتتفا اسردم وأ ابيبط وأ ايضاقوأ ايماحم

 نا ىلا تفز كلو | لكب اهدعنو حالصتس الو نطفتلاو

 . هيدي. نيب ةلوازملا تاودا نيلتو هيدل ةمولعم ططخ مر

 لمعيهنم قرر ىذلا لمعلا فدري ل هنوث ىلا رظنلاب هءا ريغ

 ىلع هب نيعتسيو « ةولس ريخ « ةولكلا ىف هلعجي رخآ ىلقع
 ةعاربلا ف وتسل نيح ثيليال «هتدارا « ةيوقتو « هطاشن ظفح

 كنككيف رن الا ليقملا لمعلا ةهجب نم ةتمح قت ناو

 ماعلا ىف ىنذي نأ ىلا ركفلا حادتقا نم ليو ليصحتلا نع

 ىف رذدحنيف هراكتبا ىوق دفنيو هعارتخا لئاسو ماعلا دعب 0

 تكبتناو هداهعا لوطل هؤاكذ ءىدص دقو لكاوتلا ةدهو. .|

 هسفنل ذختنال نملك ناب كلذ : هسايق د ودحت تاك ف ل

 روهدتلا نم هتمعيزع جنتل ةقزترص بناج هلاوزي ايلقع الغش

 ةيراهملا هذه لثم ىلا



 هلا

 معلا دشانب ردجي ىتلا ةئيسلا ةلملا 1

 هجوم وه اعا باتكلا اذه ناذ اهافاكب نا هماعن لماعلاو

 لد الاب نع رتل ىذه ل | سال
 كلذوهرلملا بلاط فلسكسلا رهاظم نم رهظم رطخأ

 ةكرح لك ىف هان | حضتت ىذلا ىسفنلا مأسلا كلذ وأ روكا

 ءارو ةليوط تاعاس ماني : هفصو كيلاو مفايلا تاكرح نم

 فظنتي « باصعالا ردخم ايئاثتم ايناو ظقيتسي « هتجاح

 رعش «ديدم نمز ىف هبأي* ىدرب « لهم ىلع هرهاظ حلصلو

 ؛ |1115 اهركم هعفي نأ الا لمفلاءىهتم ريغ هنأ

 روتفلا تحن ةليح هحمالم ىف نآكو هبجو ىلع ساعنلا ودبي
 غال ملعي مل طشن اذاو ءىشل طشنيال داكي ءاهيلع رهاظل

 ىدغتف داع وحنلا اذه ىلع هموي حابص عاضأ اذا ء ءىث

 رخا ىلا فحصلا ضع ارقي ةوبق برشم ىلا فذاحتف

 401 قلك ريتز ةيلسنلا نم كلذّىف امل تانالعالا نم قرح

 كلت ددبي قفطف هيف ةممهلا بيد سح١ ليصألا ناك اذاف

 11 ًاربثكو « ةميقعلا تاشقانماو ةغوافلا.تانداحمل ةمملا
 ا ااذلا نلت لع لاسكم لك ر ظن ىف نماكلا دسملا
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 نيسردموأ ءابدأ وأ ءامعوأ ماكح نم موقلا ءاربك ىف نغطلاو

 ناك امم .ًاليلق فكن | ءهيحيطمم : ىلا .ىوا ءانيلا ءاجاذإ

 دعمت دا نع هب دعقت ىتلا ةيورلا كلت أ اش سيلا

 الب ءانملا ىلا ليبس نم امو تارسسملا نع هرصأ بلاغ ىف هب

 وعدلام تارمثللا لَم نا لع ةووبح الب كوسا ىلا الان ءانغ

 دقضتو اراغسالا ةنلاطك ةملا هيلع كسي و1 1 سا
 بارسلا ىهه هذهف قلطلا ءالخلا ىف ىباقلا ورو فحاتلا

 قاما ”تنالاشام دامتستو اهازوس نود يحس ىلإ بدلا

 دع الق هتكمةحاس اهص رف ىرب لاسكتملا نإ ريغ , نبتتلا

 شحوم غارف ىف هنايح نم كثبلبرو هنع ةبزاع تلقتف اديابلا

 لصأتللا لسكلا نا ىلع ماقملا اذه يف هيبفتلا انب ودحي

 نا دهاشد :ةبه ةبه طاشنا ثودح ىفانيال ةءيبطلا ىف

 اهناو انايحأ هفينملا تاضبتلا اهيلع علال ةرضحتما ريغ ممالا

 هىمأ ةياه ىف فزنتسي ىذلا درطلا مظنملا لمعلا اهياع قش

 ةيئاحفلا تابثولا كالت هفزيتستام فاعضا ىوقلا نم

 اهريثكب دفنتسيالامرا رمتسالا ىلع ابليلقب دغنتس ةقفنلاك

 ىلع مدقي دق لاسكلا لجرلا نأ دهاشيو ء راسم مضيف 1
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 آ 0 1 كانح ةلع نوبق انلح هالب ايف لبيو تريملا

 لصتم دمالا دم مم اعأ ةلاوزم نكذاو نا نيب اهنناعل

 : ديملا

 مهنكل انالا ىف ازيك اكلمتنتيا ةراغ ةمآ 9

 ىلا ةرباثلا ىوذ نم اونوكي 1 :ال هظفحم اوملطضي مل

 قرطلا ديهتو سرادملا سسؤتو ,هلاقالا ريد اهعم نتي
 .ريبكسلا كالا كلذ نعاقتلا اذه اوعاضاف ءلاضملا ديشتو
 "0 طا سلا نوناي دقف :ىلاتكلا ياللا رع مهلتكو

 هتك“ ميهاتل  .ةدلا ىصق ىلع نوحجنيو ناحتمالا دعوم
 «مدك ا ءدب ذئنم هل |وأ 0 نإ مهيلع قشي

 رية لاوهش ازيشلاو يللا دا ءونلا نيراثن

 لدتعملادهملا اهماوق اما ةرمثلا ةيقيقطاةمهلا تناك اذاف

 لح هل اذه نع جرخام نا ةهيشالب حص عباتمل
 "ال1 ف: ةرطملا قبلا: اما ت«ايلسك المع »سس
 ددعتب ةدارالا ةوق نوكت ام هيلعو ةبجولا دارطا ةهادبلاب

 ةوباو ةباضرمحا لقملا ىوق عيمج رييستب لب تادومج لا

 اذه:ريثك مو ىلاسكلا 2 انيدؤع كيلإ



0 
 سا ري

 مويلا ىف ارقي : لمح الب ىتاي اماق دادك حارفم عيمز ىف

 اطرطخم ءىبمع ىش بفحص ىف ةدع تالاقمو ريت 0

 نم تانعد مضل مجرتي ؛ نأ لعد بلطم ف ةرضاخ

 كلذ هنم هناوخا رب 2 ِ راين قى تادع ايا يش اهل ظ

 كلذ لكعم هنأ ريغ . لغشلا عاونأ ىف ةرفولا كلتو حدكسلا

 ةحوارملا ن هال نننلا ءاماع دنع ناليكل اد اللا ردجنال

 رضاح نهز ىلع مهب 1 ف ليلد ةفصلا هده لع كانيشالا نبب

 ةمئر نأ دعل لصل ل هنكسلو « ركنتال ةهابن هل « ةرطفلاب

 حدكلا ىف ةدشلا كلت نا م . « ةئيشملاب رضاحلا» نهذلا

 ةدارالا 90 فاو ا لع عع 0 ليلد

 نا هينا قلخاو ليلق ريغ قتضلا اذه ىف

 رخاوعوضوم نيب ىلقعلا لقنتللا نا مرجال ذا عزوتملاب ىمسي

 اعد دقو جرتفملا نع ائيش ديزال هنكلو سفنلل ميرتمم هيف

 اهيبشت نولنف اههبشو. بابذلا لوقمب بابلالا كات لوكيف

 ةيوهأ بملم ىف دقتملا ممشلاب اعيدب

 ى> لمتال هحئاسلا] أ هتائيسربكاف عزوتلا امانييت اذا



 كا 1

 لك رادم اهيلع ىلا ةقاطملا ةدعاقلا هيضقت امل افالخ لمتكت

 | ذل! تاناسلالاو..تازؤوصتلا” ن ٠ : يقع لمح

 ا 18 تانج زظت قداتفلا م ءابرغا كلواعت ا

 ىنعملاب ىلقعلا لمعلا نخ ىف ؛ اقف ا حبصتذأ كسل

 هجتم ىف اهفالتخا ىلع تادوبجلا هيجوت تجوب حييحصلا

 0001 ارا نبرثك الا 'ةعارك نأ نع رت 6 ذغلاو

 .دهجلل ىأ داهجالل مهتهارك نم لقأ ةنيعم ةياغ وحت ريسملا

 ةلكاشمةياف ورغالو : قوبسعسيلامنايتا هب دوصقلا ىتاذلا

 ثيح نمءىشلا قاخ نيبو نورخ الا هعندام راهظتتسا نيب
 ةينف وأ تناك ةيباتك ةيئاثنالا لومالا هئيهتو عارتخالا

 ا 01 قءاذلالا كعست قتلا امأ + رخئآ فثم نم

 نع ىباذلا دهحلا هيف قرتفي ءادبا ىأ ءابحنا ا مامو قتلا

 ن1 فادلاا تسلا نيبتي 3 نمو ةدحاولا ةياغلا ىلا قانملا

 لمعلا: :برضلا اذه ةبلطلا نم مظع الا داوسلا ف اعي هلجا

 ادقعو الح دغلا ىف مهنلا زومالا: لاما عم

 نيحامسالو نداج مدحي : الثم ةمسافلا ةباطملا رظنا

 اًوطابت وا الامعا مهيلع ذخاتالو ناختمالل نوبهأتي
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 تا الو مهف « ةيورلا نوبفتجي مهنأ ريغ « ديعاوأا نع .

 مهلسكو 'لوقملا ىلاسك# 0 ولا ممنم' نينباها لل ظ

 0 املا فود ظافل ل را ىلا مهعوُر نع ةرادع اذه.

 ليمح نورؤيف ءراضيتسالا نود رابظتسالاب مينلكو

 دهج ىندأب اوتأي نأ ىلع رفولا نم هب علطضت ال ام مهن ”ركاذ

 ا ١ ناعنلا نع ادق اذإاو اد

 ؛ مرافظأ ةمومأ ذنم مهضنأب هودبع ام ىلا قيبطتلا ىف

 ىلا نوعجري لب ءرب نع دا ةيايكلا هيفو

 ناتشو بتكلا نم ساقلا ربظ نع ةظوفحملا .دهاوشلا

 راصبتسالا ةلةورابظتسالا ةرفو اذه لعسق.نيتلالا نيب

 خيراتلاو ةثالثلا ديلاوملاو قوقحلاو بطلاك مولعلا للاسف

 ةننب نكت مل ناوو ةفآلا هذه راثآ ققدملا دجو ابر لب

 ةبلغاهيذ حماي ذإ : نييعذوللا نم دحاو ريغ تافنصم ىف

 تانلاطملا "نيم: راتتكالا ةدئانب ردنا نويل لك ١

 ميدقلا يكمل هلاق ام دح ىلع تالوقنلاب نهذلا نحشو

 الكااونب "در ازعاو 29 دمثاولا فاك يسارا" قاخأو
 ل



 سلا ا قف

 ناكملا ءاقبتساو « رايتخالا نسح عم حفصتلا نم لالقالا

 ءىثأا تادعم دادعأو ء راكتتالل الاخ نعنذلا يقل

 لمع ىبب نأ هب ردحيىنلا

 ناوعم ميلعتلل نهارلا ماظنلا نا تساالا:لإ وعربامو

 دايدزاو لصأتملا لقملا لسكلا كلذ دادتما ىلع ريبك

 . ةذمالتلا لعل تقلخ امنا ةيوناثلا ةساردلا جمان ربذأك
 انانو داوملا ةرثكي مرطضت ذأ نيعروتملا ةمئالع ن

 ىف'رحبتلاوأ فيرنا وأ قمعتلا مدعو 0

 الطعم ميم "الق 3 دييلتلا مادي امم ةدحاو

 كيف هتثدحأ ىذلا روعشلا حضوتستل وأ كيدب نيب امن

 بهاذم ايهاذ مدقتق .لبع نا ماظنلا ىلا :تاعلاطملا ىدحإ

 ناويماو ءايميكلاو ةعيبطلاو ةباسملا نيب . هئاتلا ىدوبملا

 ايندلا نم ةسْيلا مانق الا ةيفارغجو مم الا خيرانو تابنلاو

 ”000 تايدأ نم تاتشأو نيتلوادتم نيتنل ةسرادمو

 .ىتح ىلوببلا 1 1 فدا الاون طملاو رمال ال

 لكنم رهاوظلا ىلع كفوقوب هنودام وأ طسوتلا ىلإ ىهتنت
 رهاوظلا كلت ىلع كمكح راصنقاو ءىش



 ايلعلا ةساردلا ىلإ ثيثملا طوشلا اذه نم بلقتتا ىتف

 ىح . رخ آلا .طوشلا ىفاثتشتو اعافدناالا دادزع تسلف
 ةغيبلا .كابسأب ىقع كانبف ةايللا قادس لا

 ةلوهسب كيهانو . عزوتلا نم ةياغ دعب أىلا كركفب ةدفلا

 تاتشلللغ ةرمء ارحبو ان ء لاقتتالا ةرتكو لاحت رالا

 ةشيع كلت . طيرفتلاو لطمطلاوططشلا بابسأو ناهذالا
 ةميق ةياو دحي ةعلاطملل اهم تقولا عسقي. ال ةغراف ةب رطضم

 فحص هب بلقلا لغشت ام بناج ىف ميكملا باتكلا .
 نهذلا سنت ىتلا ةلجاملا ءابن الاوةبذاكلا تاهبذلا نمرابخالا
 اعازجأ ةخ ىف "نيالا .ثداؤملا نه لقوأا ا اذ نو

 دجوبال ثيح همواقن فيكف ةئيبلا هل ادعت ام كلذ

 منلا كثعاوب ن 00 ةمواقملا كلتل انثيهيام بي دأتلا ىف

 نالاىلإ هيف عرش مل ةئيشملاةيب رب وهو لثمالا مينصلا نأ

 اذه يف عفصإ ام ةيايم. لب .هاثكااو اردت نعال رق ابع

 ايوورض هنودقتسم رام ردق لع ةدارالا نوكششي مم ليلا

 ةدارالا نوئشني ىلوش تطلغ .تالوقنملاب سآرلا نحشل

 ىفو. براالا كلذ ىلإ اهباواصيل اهنوجيهي مهنأ باوصلاو
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 فوخ نوي بج نمر د ًادشان ماد ام ىتفاا نوكي ةلاحلا هذه

 قرح ا والارألا نة ونحو صاصقلا

 ايلعلاةسرادملا ىلا ىقر اذاف'ءانثلا ىخوت وأ ةأفاكملا ءاجر ني

 ىممو ةزاجالا ىلع لوصملا الإ قبي ملو نالماعلا ناذه لطب

 تسكملا عاب ابنع رسل الالات رو

 باطملا كلذ نأ مم ةدارالا ةئشنتل لمعي ام لك كلذ

 سيلا . ةجيتنلا ليثضب الو روسملاب سيل ةقشلا ديع

 تنوك ىتلا ىهتسيل وأ« ةمامنب لجرلا دجوت ىتلا ىهةرباثلا
 تناك ىتلا ىه تسيلوأ ؛ةبجنم اهتلعجو ءاكزلا تابه ىنسأ
 بجعلا نم . نساحلا لمجأو متاظعلا لجأ ثودم ةليسولا
 ةعس نم كاش ريغ دحن ال كناو . عامجإ ىأرلا اذه نأ

 هب ىذغت ام ةلقو غامدلا ىف نرتخي ام ةرفو نيب ةقشلا
 لا ةللثلا هذه اع 'ننعلو .اريصم رئاص لكو . ةكشلا

 ىلإ هيقر دعب باطلا نأ ذإ امم الع ىلعنومدقتملا انل اهكرت
 لمعي فيك فراع ريغ الهاذ ناريح حبصي ايلعلا ةساردلا

 ديري فيك الو
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 كدهج دهجا
 اهدشنأو ةايملا ىف ةلاض كل لعجا ىأ

 ميلعتلا جمارب كلذب انرعشت مل نأو انسفنأ نم سحب

 سارح يالا و ءةعوشلا م هي اهي ةينق انه سا

 ىهابتلال ج ال انيلع نوهيف.ةميشلا فيعض ءىرما نم لابوذ
 ليلدلا نم هيفامل موي لك هلذبن ىذلا دوبجلا رادقميف ملاين نا
 ءىث عيشأ وهف كلت اناوعدب انيذك نآلو . انتثيشم هلم ةوق ىلع

 ايبا لم ءارتخاللا ىلإ كوالا ا نس دخل .. ةبلطلا 8
 ناين الا ميطتن ام اراررتغاوانئ اضم انماعادخما ىنملا اذه ىف

 لمعلا نم هب

 الا اه ناف ماهي الا وأ مهوتلا كلذ نم نكي |همو

 هتمه هردق لجرلا ناب فخ فرط نم رارقأ
 . انتمارك ىف ةنمطلا نأ دقتقاتئّيشم ىف بارتسا نم

 «نيملاو بفعشلاب ايم يللا لع انتودقف انمهتىىذلا سيلا

 ءايعد الار وهج نيب انمزاي انت رباثمانيلع ركميىذلا سيل وأ



 اه

 هنود وأ طسولاوه اناكم ةرلا فرملا باحر مهب ةصانلا

 هنع ىلاعتلا واهنم ضوملا انل ىجريال

 ' ىلع اهبف بيرال ةلالد هيفو لمعلا ىلع ءانث كلذ لك

 نيبن ىلا ةبغرلاكلت ىهو : دكلاو طاشنلا يف ةبلطلا ةبغر

 ةميزع ىلا اهليوحت نوعيطتسي فيك لوصفلا هذه لالخ مهل
 ْ هيلو اما ىلامأ ةبظاوم ىلا م

 ىلع ءرملا لابقإ اما : نيعا دحا ىلقعلا لمعلاب داري

 ىرخأ ةبج نم هفوكع عم اثحبو ءارقتساو ًاربدت ةعيبطلا
 فرصنا ام سنج نم نورخ آلا هانأ عينص لك هسرادم ىلع
 ءاشنالا هتافدا رم نمو ىتاذلا جاتنالااماو ؛هل صصخمو هيلا

 ىتاذلا جاتنالا اماف . طابنتسالا وأ راكتبالا وأ عادتبالا وأ

 نم ةينهذلا تادوهجلا ميمجو هتايضتقم لوأ عالطالاف
 ةادأ نأ م عاجتسالاو لمأتلا ىه ا هتادأو هنالمتشم
 هبنتلا وأ نطفتلا ىه امنا جراخلا ىف امل ةسرادملاو صحفتلا

 ىف لمع الو نهذلا روضح وه بولاطملا نيم الا الك قف

 ةماعلا مو ىلع يلغبإ6 /سيل هبنتلا نأ ىلع . نهذلا ةبيغ

 ةرونوملاسوقلا نوكن م مولعم دمأ ىلا ةلصتتلا ةتب كلا ةلاملاب



 تانك تل لكلا

 ىلاوتتو نر فَ وأ كاع تادوبحم عومت< وه لب ْ

 قرب اسرم انمورما نغتكلا ناك اذاف  ةعرسلا 1|:
 ضعي اهضعب لاصتا مموي امزالتم ىرجم تادوهجلا عباتت

 موي لك يف تاعاس عضب ًارمتتسم
 ىلع لوصحلا نذإ ىه ةدوشنملا ةلاضلاوأ ةمورملا ةياغلاف

 ىلا ةحانعم الو ٠ ةيوزلا١ ثناج نم هلوق ةلصتما ادور
 انسفتأ يلع انناطلس نم همانتغا انل ىنستي متتنمربك أ نأ
 تادوبجلا نم هانلذبام فانئتسا ىلع موب لكيف انمادقإ وه

 ىهف رورغلا ثعبمو روهلا ةيطمهبيبشلا نال كلذ :'ةقاشلا

 مهل ودبي ام ىلع نايتفلا ىف ةيوبشلا ةيناويللا لويما بلغت
 بابل الا ىلؤا ةايح ىف فظشلا رهاظ نم

 قضْوف قوكت دق ابلغ ناثلا ةنيظملا تباذوببلا ننس ١
 نيمئاهتد اف مامت سّقلا اذاف مارع ىغت الف عذوتلا نع ةرداص

 ةدوشنلا ةلاضلاب اهانّيمن ىلا حو ةدحلاو' لامر هجاو انا

 قالا ثوكح لأ انلاب ىلع روصتلا حوتس فاكب سيل

 نيفيضلا لزئمانم الني امه لب ىنج امبأ اهنم ىتجيلاتسفن
 ت0 ع ا ا



--- 

 ا 00 0 ردع نكمتيل ؛ ةريئاجملا نسحو « ةرواجلا

 >1 اهنارس نحب فالااش

 ؛ ةينفلا تاي آلا قلخم فيك ىرئامأ
 دقو ىرقبعلا لج رلا سأر ىف ءدب ءىداب هركفلا لوح

 ى ثبلتق « ىصلا تارطخ نم هفق وم ةرطخ نوكت

 كد ةءارق اهفداصت ىتح ةيفخ ةرقتسم ايلكاوا

 اهب ىقلاف اهتت امل اهنتاك نطفي, مل ةرابعوأ  تئدح هايملا ىف

 كلت -ىف ابعم :ثسئتف « مار ريغ نم ةيمر همالك ضرع ىف

 دقاميو ةميقلا نم الام اهرعشت حور ةنكتسملا ةركفلا

 ل0 دنت نيلا كلذ نم عرشتف «نأشلا نم ال نوكي

 ةذخأ .تائداحلا تايوغ لأ راكم الإ تاب رع نمر رع

 0000 درو اع ايحلمتف ىلا رجاتملا لكبابتم

 بلقىف ةنس نيئالث تماقأ تسوف ةياور اهنم تدلوت ىتلا

 )0 لو ةيعذوللاو نافرملا ابلك 1 ىتح وج ىعاغلا

 10 ادمأ ريمضلا هب ظفتح ذأ ربددج لايؤذ روصن

 ةروحم حبصي نأ مسي اف ةركدمب ةرك ةيورلب هيلإ داعب
 ةيركفلاوةكراشملاب فورعملا ىنإلا هسيط انغبهيلإ ب ذتحي ًايح



 هوس د

 (بمان ابلثعو اهمبلتيف « ةيبلقو ةيلقع نم ةم'الا قالا أ زا
 ركفلا كلت . لوقلاو دلل عم لم ءأتلا لعفب الا من . ال اوم اهم

 ناتي ىلا ةيبعسلا تتارولبلا اتت ءانبكلا ١ 0 ةبروح لا

 لزنتستف ءىداهلا لئاسلا 0 هد ىراكتلا رعت لا

 ردلاراغص نهماك لئاسلا كلذ قئاقد نم آفالا نأتو ماظنتاب

 تيقاويلاو
 جن اتن ىدحاعارتخا لك نوكي ةدعاقلا هذه ىلع ًايشمتف

 دعب الا ةماعلا ةيبذاجلا ةنس نيوين فشكتس ملو « ةدارالا

 ةعلاطمع لغتشيال نيوراد ناكو « عاطقنا الب اهيف ركفت نأ

 « هل مطقنم وه ىذلا ىنعملا ىف الا لمأت ىلا فرصني الو

 ىف ليلا ريصلاب» غوبنلا اوفرع نيذلا لوق قادصم اذهو

 « ليوطلا دمألا



 ل هه لل

 ناتعردب

 ةدارإلا هئشنتل ناتفلاخم

)01( 

 000 03 راناآلا ضخ نم ةجح تفعبما ءىثال

 انك الو . داحالا ىف لب داقتنالا ف سيل عانقالاف عانقالا

 فنصلا اذه هل انعضو ىذلا يهذملا ةيلضفأب نيدتعم

 مع اهافص ىلا ةلدألا مصنأو تبثأ نم هتدام انذاختال
 00 كلا لك نما نيتعّدبلا ىدصتلا “ىف: انعاست' نيفنلا

 114 انو لالتخالا نم ةيرظنلا اهطوسأ قام نيبن

 رخل اك سس
 ريغتيال قلخلا نأ معز ىلع ةمئاق نيتعدبلا نيته ىدحا

 ضعب امهاراجو « روهبوش » هعباتو « تنك » اهب مدقت

 | 0|! لآ هلوقبف ( تنك ) لوالا امأ - «رستبس »' ءىثلا
 فرأت ىبف امللماللا قلما تراتخا دقو ولع نم تطبه

 امنا د هلوقبف ( روهتيوش) ىناثلا امأو . تاملا ىلا تالعلا ىلع
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 لسمف ىلع لمح امير ةرئالا اذ نادهاشب « قلخام ىلع قلما

 كلذ ق دغر ديزموأ انتم و|ةحلصم سئل نا

 هاوكق:(نريساسا) كل كلاغلا امو ..هل (سح ةلعشإ نأ هنكلد

 روركو ىقحلا ىلاوت ىلع نكسلو ريغتيي دق ىتاسنالا قلخلا نأ

 راهدألا

 اذه ىلع قلملا ىف لوقتلا نا : مدقت ام ىلع اندزف

 ةدح ل ادهاو ءوتلع هيف نيبطشلا نوكأ ىو |1١ سلا

 رحبتلا نع ةظفللا كلتب اولغتشاف اه ىمسم وه ىتلا ةظفللا

 ىذلالسكلا مهلمح سانلارثك أو .ضارغالا نماهنن ايف
 ول مهنكسل ىناعملا نود ظافلالاب ريكفتلا ىلع هفصو انفلسأ

 قلخلا نأ اودجول حلمالا ىدؤملا جارختسا ىف نهذلا اودك

 نركيإلة ديم ورق نم سلفسلاو عك اسزلا 01
 تناكنا قلخلا نأ كلذك اودجوو « عاطقنا الب ًالوحتمالا
 ةنراعا ف تالا عونت نأ اكو : ةبروأ ةدحوكف ةدحو هل

 اذه لعف لصحملا ىأ ةلاحلا طي عوخلا راثع وأ ةلود نونا

 فو لزحت ًامتالاتتا وشنو انتانايصلا ١ لا
 دولا نمدصتتت وأ تاتلاملا نم انيس ايفو 00



 ظالم ب د

 ا ا كا ج وارتك وا ةبسنلا ةدح 3م قطلت-لا

 ىلع . قالا ىف لوحتلا لاهحا نم هرك ذئام قادصم لب اهيف

 لقوتلا اهدارأةينيمخم هلدأالا هتيرظن ىلع مقيم «تنك» ل

 بيرغ وهو رييختلا وا ةيرأا تابثا ىلا
 اذ نا اني فرع اذا هجاجتحا ميف ؛ روبزاوشه امو

 هبلغل تيح هتايحب داجلب هلام نم ريبك ردقب اخساعر ةراالا

 ميرك هيلع نطول هعيشت وأ ميظع ض رغب هفغش ةرثالا ىلع
 طل ا نارإ الوحشي نا زاج.ةرم عبطلا قرط نا واج نمو

 دجو نيح ك1 قروبجوتو انربخحيأ من انيكم اتباث هنوك

 1 1 تلت نم طل لكف هتزئأ لع لطف ةزئأوذ

 را كان ةرطنلا ىف ةذويعم ربع زاؤمتسالا اذه

 0000 1 تابع لع ابيت نيل ةلوختما ريغ 'ةنايغم

 هلءايقالو ةليخم تايبيغ ىلع لب
 01 0 لان نأ ةلفاجخ تست »* لوقاما

 مالعف داسفلا نم هثاريم الداعم حالصلا نم ءرملا ثاريم

 ةعدقلا ةلصاتملا ةوقلا كلت ةراهلا نم ءىشب مدختسيال

 ؛ رشلا ىلع هسفن ىف ريخلا حيجرتل



 ا

: 

 ١ ةةاءاراطا ةعدب ةيناثلا ةعدبلا ىف ةلك لوقت نأ"

 معزا ىلوالا نم ارشن دكا قوق نأ كشوُت ةعدبلا هذه ٠

 هقن ىلع طلستلا ىأ كلاَقلا ميطتسي ناسنالا نأ اهباحصأ ظ

 نم مهميلعت نع ردصإ ىذلا ددعلا نا اهمهوب نع محن ةلوبسب

 ةعدبلا لهأ نم مهلاثمأ ددع ىلع ىبري نيطناقلا نيبئاملا

 ىلوالا

 ريبستلا وأ يرشلا زابملا مل وعملا ده لوا ٠٠

 . ام ةناجم وأ ةطبار نم اعنيامو ةيقلخلا ةيرحلاب ىحلألا
 ناعلا دلبلا ليقتسيال ام ةبغرلا درجمب هسغن ناسنإل كلع ال

 يعاب . ليوطلا زبجتلاو مهلا ءانملابلب ىنَملا درجمي هتوبك نم
 دصتتقي وهو هرمت نم الوح نيثالث ىضقي نأ ءرمال زوجيأ

 ءىتت انمدجاو لا صختت الو ةخوشتلاة | 0١)

 اماقماءولع نا اننا 3 هتعاط ىلع هسفن ضئلورتل هتقو نم

 ىفاندعسزاوكلاَعلابف ال ام انمظعو الاح انمرك ناو كلاَعلابف

 فيرست قدصا ىف ةحيحملا هدامسلا نال كلاتلا ١



 هس 6١ه

 ناك 1ك فت انبحأ دوهجم نم أهمننت ىتلا ةطبنلا ىه امل
 هتقيقح ىف لوق هنا رعشنف هرارحأ مثثأ انل نولوقي انذتاسأ

 2 ني هفوسايفلا يهذمل ةاراجم عدخنن نكسلو بوذكم

 ةدارالل نأدحأ انربخي ل ذا ةضهانملا ءانمل امفدو هعايشأو

 عسولا ىف نا الو بستكت ةدارالا ناالو ًاروكذم الحم

 نيبو نيلايخلا معز نيب ناتش نكلو . ام ةليسوب اهباستك |
 هيسايسلا هبررملاك ىه هيقلللاةيرللا هذه نال : ةيقلخلا ةيرملا

 ذخؤي مخ ىث نم امذا « ادابج ذخؤت نأ ةقماخ

 امادقف ةفاخغ 01 اس اه ء مفادي نأب هنو ذا

 ىو .نراثلاو ةربملاو ءايوقالل قافولا ءاز زجلا ىهاهنأ مث

 الار ل اه فكل ريغ امب رفظيال ىتلا .سورعلا

 لس رونك افا ياو لعأ و 8 ناك ىهه لب ةنع

 ةايللا تاذل ىعشأ ماج همرخا ف

 دابمجلا نم انل دبالف ىنكنال ؛ ديرجتلا ىلع ةبغرا
 قيرط نماالا اهريخست عاطتسي الو ةعيبطلا ىغتقت اذك

 ةبغرلا دقاف قلخ نم سانلا نم ثولوقي. .اهننسل لاثتمالا

 لجر نم لهن كل وحيحص « لئاسولااهدجوت مل تدقق اذاف
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 فناعزلا ىلع رابكلا ءاظسلاو رابخ الاءالبتلا 1-00

 ةيمراتدج وراه الادجمو اذافءاينسلا نر 0

 اهواتإو اميوقتواهطيشنتزاجتدجو ثيحو فعض ىلع ولو
 ةميظعلا ةنايدنسلا جرخت دحاو رأف ماعط ىهو ةاونلا سيلأ

 7 ريصاعالا اهنود سكنت ىلا
 منالم هنكلو هتقشمل ىضريال اذه انبهذم لعل

 0 ريخ وهو ةيسفنلا انتزيرغل قفاوم ةيقلألا انترطفل .

 داهشالا ةيرخسل اهجيتن ءوس انضرعف ىلا ةعدبلا كلت

 انيف ةدار ألا ومن نولتاقي نذلانييلخادلاءادعألا ةيدوبعو

22 

 اهوا



 رهزالان ادع ةيراجلاةبدومحلاةبتكملا نماهفالخو بتكلا هذهبلط*
 : رصم ( 608 ) مقرهمسون قودنص - حيسص ىلع دوش اهحاصل

 .تابملا ل كلامده»نمشلال سرب نأ اهربغو فائصالا هذه لمسرت

 5 مهفح

 ةلظءوملاوةمكحلاو رهشلا فديردنءاهر وصق# حرش 1

 6 أدب عجب ىبلاعثلل را

 لعد 0 ىطسولانو 0 خرات

 ىراضنإلا ابزكز نمشلل ةغالبلا مولع ىف دعسلارصتخ
 رسجلإ ا ل ايدلا لوتاةنالا قديم 2 ن رد

 ال رهاب انت عال 1 رشا ةال عج

 را زو سر دمءاملع نم ةنجل هب الدر ادقعلاراتخمب .

 ىنارهشلل ثيداحأ ةئسلاوةعبرمشلاب كسلا ع ةئملاحنم 1

 نونفلا لكن مملعا عديفحلاةعوىق دمضتلا ردلا م

 0000 دقنملا ب

 ا ا ا لا 11 نلامألا 06

 هرامحلاداسرا هعمو قلاملتاو قواذلا ند قرافلا ] ١

 رداقلا دمعربم الل روس رئازحلادالب رابخأو رئازلاة فحم 0 ١0

 موسرلا هروسم ,عربشالة عوج نا هاودنلا ع ارعس <”

 : ىدلعقالخاىب داآناسنالات ام جحاوو نارمعلا هارم ه

 ئزارلاىرعلا نياانيس ني |ىلازغللةديفملالئاسرلا ةعومم ٠
 بلاط لكلانا لسرتاهنامثأو تكلا ءاهسأ اهمفة كما تسريفاوبلطأ

 0 يأ



509 7 : ١ 

 1 نشل[ ذا هطابما

 م.وسرلاب ند رم

 « لعذزك « نيسح هط « داقعلا < قوش

 هللا دبع« قارطم ليلخ « ىدجو ديرف
 ىحتف 6 هدبعد# «ىااغف الا « ىركف

 ىولفتملا « ميدتلا هللا دبع « لولغز

 عائفلا ربع رمث رت عدو

 تاومالا خباون ىف ىناثلا ءزجلا
 رشانلا ةيناثلا ةميطلا

 ةيرراجتلا هيووسللا ةتكملا نم 'كط

 نا او 2 دو أع ردة
 . م 7 |ش 6

 هه .ي 4 : .٠

 جياع دوُي دمو حاصل

 رصعب فيرشلا رهزالا عماجلا نادمع اهز كرم نئاكسلا

 هل ةظوذحم عبطلا 10



 ىناثلا ءزجلا سرهف
 ظ 0 ةفيحص
 (هتايح) ىركتف اشاب هللا دبع موحرملا *

 هل ةيركفلا ةلاقملا

 (هتايح) ىتاغفالا نيدلا لام ديسلا موحرملا "4
 "لارا - ةثلاثلا  ةبناثلا - ىلوالا  هيالاقم هد
 (هتايح) هدبعدمم خيشلا موحرملا :8*.
 هل مالساالا راشتنا اندعسا

 انضيأ هل داربالا لبهس داويا ٠١
 اضيأهل باوجلا ٠٠6

 .(حارفالا دئاوع) لولغز كي ىحتف موخوملا 15

 1 ارأ هل ةرهاصملا دئاوف اذدب

 لاعشلاو“ 3 ف سانلا فالتخا ٠٠

 , . هل ةغللا ةيهام 15

 (هتايح) ميدنلا هللا دبع موحرملا للا

 هل رصعلا ءايدأ ىف رصنلا ءاول

 00 اس سا بدالاو معلا ديقف 8
 هل عامجالا حمد ام

 0-35 ةليضفلا نبأ ١

 اضيأ هلذوزحلا اَهيبَأ
 [ضيأ هل ريددلا ىلا ؟8#٠
 (ضيأ هل ةيرطل 985





 : ةقيدص ىلاث ءزج

©
 

١
 

. 





 هتابح

 نب غيلب ىدنا ل ناش ىركف هلا دبع رع

 قوب املو ه16+١ ماع دلو دمع خيشلا نب هلا دبع خنيشلا

 هرم نم ةرشع ةيداحلا ىف لازيال ناك ه1١؟١51 ةنس هدلاو

 0000000 1 تافا دا ريع قهدلاو ةاقو دعب انف
 هداجأو ًاظفح همئأ ام اذا ىتح هظفحو نارتلا لمت يفأدب

 ذخاو فيرشلا رهزالا عماجلاب لعلا بلط اديوجمو ةوالت
 قطنملاو دئاقعلاو ةفللاو ثيدحلاو ريسفتلاو ةقفلا مولع

 شيلع دخت خيشلاو اقسلا ميهاربا خييشلا نم لك دي ىلع

 عت ءانثالا ا ا لاكو مدعو ىلانلبلا نسح سلا

 ىكرتلا ملقلا ىف نيمت نأ ثباي مل مث اهداجأف ةيكرتلا ةغللا اضيأ

 007 لازيال ناكو ه ١ى؟دب ةنس ىنادختكلا ناو ,دلا ىف

 صرف :زهني كاكف فيرشلا رهزالاب مولعلا ليصح ىلع

 ىلا بهذيل هنم ههدوع دعبو ناويدلا يلا هباهذ لبق غارنلا
 لقتتا ىح ةدم ناويدلا اذه ىف لظ - مولعلا قلتي ثيح



 ثيل
 مث مجرتم ةفيظوب ةيلخدلا ةرازو ىلإ مث ةظفاحلا ناوبد ىلإ .
 هل روفنلا دهع ىق ةينسلا ةيعملا ىلإ لقتتا تنأ ثبلي ملا

 نكانت قبسألا ىويديلا ىلوت نأ ىلإ اهيفلظو شاب دعيس
 هتيعم يف هلرونغملا هأقب أف هذ 0 ةنس اش اب ليعامسا نانجلا

 هققاريو هعم لقتفيب ناكف هتمدخ. ىف ةججرتلا حاصل ظو
 ىودللا مرملا ققارب اًضلأ :نكو هاؤذغم كاسات

 ةيناثلا ةبترلب ه185 ةنس ىف هيلع معنأ ىتحاجتالحر ىف

 ةيوكيبلا بقل عم

 ةظحالم ىويدمحلا بائنملا هيلإ دنسأ ه1084 ةنسىفو

 ةيعع ةيسرافلاو ةيكرتلاو ةببرعلا ىهو ةيقرمشلا سوردلا

 هنتاع لع ذفياف ةيودللا ةلئابللعارطأ ند مثريغو هلاحنأ

 ايم سوردلا قلي نآبادسنتب ةميلل هم مايقلا بوجو

 لسملا رشابيو سيردتلاو ميلعتلا ةيهام بقاري انايحأو
 ةيلاملا ناويد ىلإ لقنف ه 1١45 ماع ءاجىت> ةقيقد ةرشابم

 . تناك ىلا تكلا نمأ ىف بلا .ةلآيسا 0 1

 ذنم ذخأف اهبق هتاظحالمو هيأر ءادباو كاذ ْذِإ ةظفاحلا ىف

 هذه صحنل ةظفاحلا ناويد ىلع ةدم ددرتي نيلا كلذ



 م

 ةيرلش اررقت عفز اهصخل نم غرف نأ "ذو :ثتكنلا
 نانلادلاب اهدوجو 3[ هلنيف هاج تتكتلا هذه نع :الضقم

 ابنضو ةرورض تجاولا نم نأو ريبك ررض (ةظفاحلا)
 عفتن, نيح كلذل ةصصخم نئازخ لخاد صاخ ناكم قف

 ةروكّذلا ىتكلا تاق دقو كانه اهدوجو نم سانلا

 ا ف لادا قاةروبغلا ةيويدطلا هبتكشلا لإ

 ل1301 طر مام نيلانمملا ناك ةمئبملا هذه مايقلا دعب و

 جئاوللا عج ىف الفتشم (نآلا ءارزولا سلجم ) نيملا
 حاولا موحرملا ىلا تدبمف اهحيقنتو اهليدعتو نيناوقلاو'

 ول ةقب ى لمغلا ىذحأف ةيكرفلا نيناوقلاو
 ةيلهألا ىتاكلا ناو.دلاليكو نيع ه ١1م4 ةنس ىفو

 ١١54 ةنس ىو كرايم اشاب ىلع موحرألا كاذ ذإ امسئر ناكو

 ممنأو ةيمومعلا فراعلا ةراظنل اليكو ةمجرتلا سحاص نيع

 هئاقب عم اضيا هيلا تدنسا مث ةعيفرلا ناريمريملا ةبترب هيلع

 لوألا ةباتكسلا ةفيظو فراعلا ةرازو ةلكو ةفيظو ىف

 رهش ىفو ةرازولل ًارظان نيع 4*1 ةنس ىفو باونلا ساجع

 الزر ولا بقا م ةمدللا نم لبقأ ةنسلا كلت نم بجر



 ةروبشلا' ةيبانرعلا ةروثلا اهسضقا لاوح ال هلم نشأ |
 هكا اعف ةموكلل تدضاوةروك دلاةر )1 انآ ظ

 نيدذلا ءالؤه نمض نم ةمجرتلا بحاص موحرلا ناك اهئاضعأ

 ةموكملا نأ الا هتءارب ةمكسحملا تروظأ دقو:مهيلع ضف

 هيلع قشف هاضاقتي ناك ىذلا ىرهشلا شاعملا هنع تعطق

 بحي لف ىوبدخلا بائملا ىدي نيب لوثلا سناو علا

 ىويدحلا باننجلا اهيف حدمي ةديصق مظني ذخأف هبلط ىلا
 فرص فاقييا نم هقملامم اهيف لظنيو هتحاس ةءارب هل ربظلو

 , لاق ابتحالا ائيشابم تطتقت نحن اهو هعانم

 ىاريكلا ةحاسلا ةبجوهجوت ىباتك

 اربكملا بنتجاو تيفاو اذا ربكو

 سجلاو نذالا ب هوتساو اما تقو ١

 ارشع يل بابلا ةدس لبقو الوبق
 ةجاح ىويدحلا بابلا ىدل غلبو ٠

 انيئنلاو زريكلا هل رح لها ىلا

 لمؤؤم نيتحارلا حمص“ باب ىدل.
 ارذعلا سمتلي تالذلا نع حوفص



 مسلم # اسل

 هلكلط“ تاكا را "لاتنملا هون

 اربق هظيغ ىدل لهج وذ شاط اذا

 هيلق تاومسلا نمحر فار

 ارط مهب اقفر ضرالا يف نم محريف

 ىديسو زيزعلا ىالومو ىكيلم
 اًيعلا ةقواؤسم الكا (١ ضر نمو

 اولوقت ىلع ما دعا ناك نآل

 اركن اوروز امب اوؤاج دقف ىمأي

 مزمزو ميطحلا نيب امب تفلح

 ارثلادنسكتتلاو نازيملاو بابلابو

 دي الو عاب رشلا ىف ىل ناك امل
 أرمشلاهرمت ىدم ىهنبي نم تنك الو

 ىرج دق ريداقلا موتحم نكلو

 ىرجأ هل باتكلا مأ ىف هللا ام

 ىل لوقت نيح ىالوماي رك ذتأ
 ىركذلا نفت ناو ال نأ



0 

 ةرطف سانلل عقنلا مورن كار

 ارض ةمان ىدل وجرت الو كيدل
 ارداق تلزال سايعلا 1 اونمذ

 قر 8 نا لغألا يلع

 ريشا كام نم رم دقام ىسحو

 ارسم همعطأ ربصلا اهيف تعرجم ْ
 ةبقح لوطلا ىف رهشلا اهنم لداعل

 0 2 مويلأ امم لدعلو

 ىتأ ةءورملا ١ نيد5 ىف دعا

 ارتملا) سوبا كعابأ ق ذيك
 اانا هين ديما هله 0

 نيب لثم املف هيدي نيب لوثملاب هل حمسو اهب قيلت ىتلا ةناكلا
 امعلطم ىف ءاجىرخا ةديصق ةماما ثلا هيدي

 معلم قح عنصلا ا نأ الأ

 مظملا ىويدملا ءالاالا ركشف
 رخفمو رق دوملا ىف هل كيلم

 مرم بحسلا نم لهم لك ىلع



 همسس مخ د

 ىدي تطأ .ءامثلا "ةركشأم

 00 007 طالوتسا وأ اري
 )00000 0 م ةداعاب رمأ كلذ هتم هومس ممساملف

 فيرشلاجحلا ةضلرف ىدؤيل زاححلا ىلا رفاس ١٠1؟ ةنس ىفو

 مهني هواحاو باحرتلاب اهئابداو ةنيدلاو ةكم ءاماع هلباقف

 كلذ نعافلؤم عضو دقو هصخشلو هب قيلت ىلا ةناكلا

 تبي ىلآ هجوت ةيلاتلا ةنسلا فو ( ةيكلا ةلحارلا ) ناونعب

 ثكم ثيح توري ىلا جرع دقو امهترايزا ليلخلاو سدقملا
 جرقت و اهرانأ راز ثيح كبلعب ىلا رفاس مث ادحاو ا رهش اهيف

 .نيرهش اهيفلظو توريي ىلا نانبل قيرطب اهنم رفاس ماهيلع

 مث ةدملا هذه لوط مهلالجاو ميمجا مارتحا عضوم ناك

 رصم ىلا كانه نم رفاس
 ةماثرا ةيرعلا ةموكملا هتيدتتا 1١5 ةنس ىفو

 هنيدم ىف دمنا ىذلا ىلودلا رمتؤلا ىف ىرصلا ىماعلا دفولا

 اذه ءاضعا نم ًاوضع همجرتلا بحاص لحن ناكو موهكتتسإ
 هرفس لبق هنجرتلا يحاص ىويدخلا بانملا حفن دقو دفولإ



 مدل #ذلل

 ءانثأ ىف سم دقو ىتاثلا ىديجلا ناشدنلاب ةييودتكسالا نم

 نمسفالبمو ةيقدتبلاو امل لامعا نم اتسن 0

 ماقأ دقو سيرابو ارسيوس لامعأ نم نازولو ايلاطيإ لامعأ
 اهحاوضو ةنيدملاا < انثأىقدهاش اموب نار شع نم 000 اهيف

 بئارغو مئانصلا بئاجت اهيف دهاشف اهضراعمو اه 3

 اهحرب مثار امم رس دقو لمعلا قيقدو ناقتالا مددبو نونفلا
 ىمالو مادرو ىلا اهبمو ةيزءاجالا داليلا ةمصاع ةردنل لآ
 لل فايس مل نيتريبشلا ايميظمو ايفتكس راو 0 ارا

 عمتجي ثيح ىلا اهسو هرم ةمصألا نجاهنب وك.
 نيرذلا ءاماعلاب فرعن دقو هلجا نم لسرا ىذلا رمؤملا

 ةناكملا نم هلام هواجاو هوم رقحا مهنأ م رولا ىف اوعمتجا

 راك خودنلو ديوسلا كلم هيلع معلا دقو ةيماسلا ةيماعلا

 كد دانا قو لوألا ةحردلا نم ( ةزاو ) ناشين ىناثلا

 انيفو هينالالادالبلاةمصاع نيلرب للع ص رعّوملا نم هدالب ىلا

 مارتحالا نمامه ريغىفهيقلام اهيف ىتلف هيواسُملا دالبلا ةمصاع

 امو هتلحر ىف هاقال ام ربرحتا ةدعلا دعل هتدوع ءانمأ

 ريش ىف .ةارتعا ىذلا هتكسملا ضرع ءىجوف هناالا هذول ١]



 كك

 اك قش ام اذا ىح اهاقبا ىلا رطضاف 1707 ةنس جر

 سيلا موي رهظ دعب ىرخأ ةرم هدواع ضرما هنكلو
 لاخ نيوحلتب هتيداعب | نم دئاع وهو ةجحلا ىذ/ قفاولا
 هيلع ضرأا داز دقو ةلحرلا هذه ريرحن هماتا ضرملا اذه

 حابص نم ةيبرعلا ةيناثلا ةعاسلا ى ىلاعت هللا ةمحر ىلا ىفوتف

 ا1ل1] ةين عنب ىذلا مويلا وهو'رهشلا: رمئاع دحالا موي

 دلل نك رةايدبت هللا ةنسل دجم نلو هقلخ. ى هللا ةنس رئاحتلا

 )0 11و ىاضم ىف نيسأو ديقنلا لآ ىلا قرف ىويدطلا
 ' هفافتلاو ديقفلا صالخإ ىلع ليلد اذهو مهنازحأ ىف

 .هشرع لوح
 اان ل]و ايزقيع ايكو اعونظُت أ رعاغ ديقتلا ناك

 بهذم هئاشنا ىف بهذو ًاديعب ًاروطت رعشلا ىف روطت
 ىرصبلا رعشلا

 هلجن اهرشنب ىنع دقف رعؤأا ىلا ديقفلا ةلحراما

 ىلا ايلالا داشرا نمض ىركف اشاب نيا موحرما

 نم هاوح امل ةعلاطملاب ريدج مخض داحم وهو ابروأ نساحم

 الو لب مهتادقتعمو ى نك ذلا كلل ىف ىلتلا دءارع اك



 ىاااادع

 دقوباتكلا اذه ىنالا رشنيمملام ديقنلا رث وانا 10

 ١8557 ةنسرصع عسبط

 ةماقلا اهنم ركّذلاب صخم ةريثكف ديقفلا تافثؤم امأ

 رصمىف ةماقلا هذه تعبط دقو ةنطابلا ةكلملا ىف ةيركفلا
 . نم هلزاك امل طان لاثمو مطاس ناهرب اذهو ةديدع 1

 هتافو ورغ الو مظنلاو باد" الا ىف اصوصخ ليوطلا عابلا

 هلاجرورصم ىف معلا ىلع ةيضاقلا تابرضلا نم ةبرض تناك



 هرثن نم راتخلا

 ةيركفلا ةماقملا
 لاق . كراشي هلضف يف سيل . كرابم بحاص ىندح

 نم لجر . راصعالا نم ىضم امف . راصمالا ضعبب ناك

 تارا عد ال ةعس قزوبدق راجنو فرش وذ. راحتلا

 . داؤفلا ميلس . "01 اجخا يفك د هل سانلا ناحل ناكو . لا

 .راصمالا عيمجىف 3 الق الآ قت راطف دادرولا ول

 دلوب قزرو . هثرادا ةرئاد تعسناو . هتراجم قاطن حسفناف

 ”00 للكف : هتريرسو ةتيئالغ تنسحو . ةتريس هنكرس

 اقيِفش هلها ىلعو

 دالوألا ةباجن نبلجأو ةريثك دابملا ىلع هلآلا ممن
 معان شيعلا ىخر . لاخلا هذه ىلع ةدم لجرلا شاعو

 براق ىتح .لامثالا غولبو لاما ةرثكب نيعلا ريرق . لابلا

 الثا الف . هدشأ روك ذل هنبإ غلب دقو .هدح رمعلا ىدم

 ىف هنباب اعد . دودحملا 55 ءاضقان نح اذ درعولا هموب



 يأ عا

 ان لافو رايب يوارلاب اكون ءاض واو .راتعألا را
 تنذا سمسشلا ئرأ ىنإ ىتاي : هعفن هب دارو ."ةعمس ةعذاوا

 فزا دق مويلاو لوفقلا ىلع بيرغلا مزع دقو . لوفالا

 ليحشسم زاذدلا هذ مااا ليحرلا

 هنتمالش ثرلاط أو 0 لك

 لوعأا ءانجحلا 3/1" لع“ امو

 ريطخ يصاب كريعو . ريمصلا ىف ةئيبخم كال ١١

 مجرتل . هيلع كلدأ "ازيك ىدنق نا“ ريبخ لطم تاس

 مايأالا دئادش ىف ارهظ كل نوكيف . هيلا ةجاملا دنع ىدعب
 هظفحاو كبل لذقإل لوقأ امل حتفاف . مانالا ديراكم يف اريبظو
 .توقذملام زنك تدااَنْو كبلق ءاي وشو كا 00

 نيب ىنراحنو كيدل ىلام ناف .نونكم رهوج سيفن الو
 قزرلاو تمهفام لثم راسيلاو . تماع ام راقعلاو . كيدي
 وعام 'تارضق كلو : نمستم لق ةزاسسلا 00

 الإ وهامو . ىلواو ةيأنعلاو ةياعرلاب 'رذججاو . لغأو لعا

 ذك. اكدتسم هدو لع كفكعو .اكذق هتفرك نا

 تنكو ءاهمواهولح سوك هتعرجو : اهرمب ىايللا هتبذه



 تك

 هتنرركو . اهرضو اهعفن ىف هتولبو . اهرمششو اهريخ ىف هتبرج
 قرت لوطو . ارايتخا ىرايتخا .دازف . ًارارمع هرايتخا

 ليق م ىلزاكو . ارادقمو ىدنع ةلزنم
 كمم ىعسب نم قملا كاخأ نإ

 «كمفنيل  هسمت رضإ نمو
 كعدص نامرلا بير اذإ نمو

 نم مراثك إو ٠ انلوج باعحأالا ةرثك ىر تنأو

 دحاوب دعتال فلا لك نك-لو . انل ةرايزلا

 دحاو كنامز نم كلام صاذاو

 د اىلا كاذب شعو دارملا وبف

 .نوددرتي, 5 ددرتيال ترك ذ ىذلا لجرلا اذهو

 نودبي, ام لثم .لاقملاب لمجتلاو . لالا رهاظ نم ىدبي. الو

 )00 | امفدولاو: عويسالا ىف كلاود لاول

 روغثلا ىف ال رودصلا ىف بملا امناف . عونمم الو عوطقم

 نانللا ىارطا ىنال .ناثلا فانك ىو



 قر لك

 هناسلب ىلدو نم ىح سلو

 باغوهو ىلدو نم ىخا نكلو

 ادعم تنك اذا كلل ا

 بئاوتلا .هيزوعا نإ هل للعفو
 تدرا ىذلا ز طلو :تدضق ئذدلا 501 1

 00 ١ را 00 040

 0 000 بوقعل 0

 رياغب هموب رضاح قحلاو هسمر ىف هلامعأ مم لزن 0

 ل الاك .ةراستلا ةرادإ قادحلو مزاللا ةيراجلا ةداعلا

 عمتج ازا ىلإ لوح ام.لالل ناكو كرا ٠00 و

 ركل ءدادوم ىديقلا 4 ريا هدا ةعانج هيلع

 هل الظ نم هل عبتأ اوناكو 5 هداؤف ده مهعفطالم نسحب

 باعصا هرورضلاب يكل او. هلاك هنيك نم عوطاو

 نارقإلا ءالؤمط:هوأر يح. دحاولا ده 020 ا

 لك او لجأ مهعم هحازتماو. لثمأ هيدل مهن تاكمو . ليم
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 املف ءاسم حابص هتنب اومزاو .ءادلإلا ءالؤه هب طاحأو

 ا الزاد ةبسملا ىف قبب" لو وحلا ها

 نال الاو برطلا نوركاذتيو . نالاو برشلا نوركذي

 للا حاصلا . ىاغألو ىناوثلاو ٠ ناثلاو ثلاثلاو

 هبحاصه عابط نم قرسلو. هبحاصب

 هاد ع نيو لانال لل ل

 ىدتقي نراقلاب نررق لكف

 000 1 هوو. نك لا هشيغر نىءاوك رخل

 لاجيو . نون#لا نونف يف مبعم ىرؤ: نك ام”الا نم كلذ

 000 اذه لع رصف ىح لاراق نوجرزأ نبا

 تاحنو.. هتراحن تلتخا مرج الف .هليلو هراهن اهيف رصحو

 حارلاطسبف دوقنلا ةنيزخ ىف دوجولا لاملا ىلع لاف. هتدارا

 حدم وأ مذ نعي ىلابي الو. حدقلاب ليكي . حارلاو طاسبنالل

 اهقيدانص فوج هبتشاو ءاضيبلاو ءارفصلا تينف ىتح

 عيب . رئاخذلا رئاخاو رهاوملا ىف هدي مضوف .ءاضفلاو

 ىنا ىح .اهرخافي اهيند قحليو فاتيو فرصيو عضيو
 ليصح ىف هعيضيو . هعيبي راقعلا ىلع ىثثنا مث .اهرخآ ىلع



 مها

 عايضلاو عرازلا همبتأ مث .هتاوهش ءاضقو هتاذل اضرو . هاا
 عاب ناكو ٠ مدخلاو عابت آلا هنعقرفتو . عايضلاب اهعيجج معف ٠

 الو . قهان الو لهاص هذنع قبل لإ مدقت اهف.باودلا ٠

 عم 5 ناكو ةدحاو راد الإ مهلا . نطانالزثناع :

 رشاو.لالا لماطما ىاذخأ نيخ ناكو نقال لهاا

 هنالخو هادكا ثنو هناوذإ عومج تراص . لالقالا ىلع . ا

 . موي دعب اموي نواقيو . موق دعل مزيف كوللستي ٠

 ممن هل تماد نم ناوخإ سانلا |

 مدقلا هب تاز نإ ءرمال ليولاو ١

 لاملا رح عم ممرخآ بهذ ضن كلثك ارازانو 1

 مدنلا ىوسر لالا بلاد م هلا ريغ هتبح ىف قبب لوا ١

 :هنيح برق ىنتو .هنيع ىف ايئدلا تقاضف . لابلبلاو مدسلاو ٠

 اك اي هرهد ىلع اطخاس يك اب انيزح همأ ىلإ سلخ ْ
 ةنابمو ةناكتساو ةرسح - هيدب سه انذانلا يدان 1

 ةدشلا تزواخنو ايتام ةقاقلا تدلي دقر كاما 0 0

 قرا هذه ”قطيو . قمرلا كسمياماندنع قبي مو. اهتباهن
 وب

 همي مع
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 نم فرصنو تويبلا قابك رادلا هذه عين نأ نيرت لهف
 ىذلا ىلا ةكرب لع هضعب ىف رجتتو ؛. توقلا لع انهم

 ..اناوثم نوكي نأف .اناوأم تعب اذإ ىناب تلاقف . تومال

 ةقز الاف جورماب انل قبست ملو . ةداعسلاو علا ىفانيير دقو

 :هالوالاو لهالا ىلع . دادج الا نم ةفوقوم اهنأ لع . ةداع

 .ىذلا . دلاولا دع مم تبا 0 نكسلو 1 دافح الاو

 000/| + ٠ هتامت دنع كريخأو . دلاتلاو ضرطلا لع هلضف
 ضماف ٠ ميظع زاكو ميج قيدص هنإ. هنا ساما نم

 000 اراب ةدشلا هذه ليل ىف ”ىقتساو .. هرادل ىباي

 0000 1 هئاراب كدمص واد هئارثي كدعاف نأ

 70000 لا نيل لاقن . ىدلا ابلغ لاط#/ئدس دلاولا
 لا كا رأب ترغا دقتو . نامزأ دنم هتيسن | تنك دقل

 رخّدي ىذلا تقولا وه اذهو . ديعب لك ريخلا نم تبرقو
 .تقاض دقو . هلاضفأو هلتضف ىلا هيف جاتحو . هلاثمال هلثم

 ..لاقملا ليح مطق مث . سورع دعب رطعل ابخم الو . سوفنلا

 .غولبي. هسفن ثدح ىضمو . لاقع نم طشن امناك ضمنو

 '00007 لاوشو ..ل الاو لالا ريخم رعيتسو .لامآلا



 ب !هد

 هللا محريو ٠ 1 الخ ىترك ذأ دسقف ٠ قو رحال ا

 .ايفح ىل ناك هنأف اولا ١

 هداهجاب هاتلا بابسأ بأسا

 عيب قبلا .لاقم يل ا

 ا نيد شب نيف لسا

 قاعملا نم ىناعلا سفن هب .

 بناوجلا عييجج نم ىئامألا هنأ
 ةياعر تارنسلاو ظوظحلا ءانثأيف.تارحدواز دق ناكو 0 ٠١

 : ةركسو . هبمل ةرغ ىف ناك نيح كاذو.هيف ةيغراآل . ةيبالا

 رذضبةأقليو .هلعمدتعوامو.هلحما راك قاف ٠ 1 ىولا ا

 . هبلاخمب رهدلا هب رض اماف . بيحرتو رشبب هلباغيو ”بيحو |

 نم ىتحيو.هزاونأ لتحت ساك هدضق.هيئاوأ باهلإل ةضعالا|

 .هلقلا نمهيلا وكشيو . هراونأ لالظلا فراولا هلضف ضور

 حالفلاب مزاج . حاجنلاب قئاو وهو . ةلذلا نم هب ريجتسيو



 1 دسس 8#

 «ىلإ لصوف . حال دق رسعلا ليا نم رسيلا حابص نأب نقيتسم
 .دوسحلا امل ىلري داكي . ةئيسم ةئيهو . ةئيدر ةلاحيف . هراد

 اا لاجل قا ءىجب .ناكو . دوسلا تواقلا امل و مِصتو

 لصاملاو .عابتأو مدخو . عايشأو راصنأ نيب . لاكو ةهبأو

 . نوضيقنم هنع اهمادخو . رادلا لخدو .رادبلا مدقت هنأ

 مهم اكو . هفش تنبب دحا هبطاخم ل. نوضرعمو نوضغم .

 هف رعم هب مهل سيل
 : اهبحاصو ايندلا مم الإ سانلا ام

 اويلقنأ هب اموب تتلقنا الكف

 ظ ل ناع .اندلا :اضإ قريطم

 اوبنو ىعتشيال امب هيلع اموب
 لاق هنإ الإ . .مهعابط نم طخسو . موعاضوأ ن 0

 بر معي نالاو مالم مملاثمأ ىلع سيل ماثل موق ءالؤه

 2م رضي هنأ لاغلاو مهد قوي هلا طالب لوو دابق لذا

 0000 هدئاوعقلاس هلابقتساو.. هلابقإ نم رظنني فقوو

 001١| قأاالإ ناك افا.هدلاو لوق نم هاعو ناك اهب قيقحت

 مالغ ناسل ىلع هيلا لسرأو . ىصق كابش نم هسأر لجرا

0 
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 للا لال

 ايلف مالسب بهذ مالكلل طسبنم ريغانأ لوقي . ىصخ ٠
 ضر الا نأ يخم تح. علخني هداف دات عمس ام ىتقلا عمس ا

 موجنلاوأ . هيلع تقبطلا ءامسلا وأ . هتعلتقا حبرلا وأ . هتعلقبا

 ىفريصلاو .رضَأ ةممنلا لح نم ةمقنلا نأ 0 1

 يما دبشلا حر تح
 يجرب فس نط

 ءالرلا نخ كاذه نيرا لا

 نبا ألا! ىلا لقنلا ةياغاو رضلا هسم نإو ىتفلاو

 ضرألا ىلع طقس نأ داكف ريضلا هسفن ىأت .ريخو ةمعل

 "كسا كسامت هنأ الإ . ًاقاقو ًاقنح هردص قشنيو ' ع

 هعومدو راس بابلا ردتبب جؤارملاب عرس أو . بابلالا ىوذ
 . وداتلا اذملا ان لو هو .هقرحم داكك ناز 0
 يقهاشالا . هوجرأ تنك ىذلا اذهأ : ردام نم
 هوفصاوبذك دقف . هوف برت 2

 ًاموج تم البق 0

 منن ىد لبكا و :



 ٍ وقعوا ' هيمل“ -ىفا .. تولاخ

 ميركل ١ لقا نما ريح
 تعلق هليبس ىنده ًاثيعو . تمطق هل ىتلمج الجر تيلو
 دا 07111 ىتيلوأ ١ انه لبق تما ققيلاي

 .هداقحأ لجارم لغتو , هداؤف نارين مرطضت مجرو

 نم ناك امو ٠ همدخو لجرلا نم ىرجام ةدلاولا ىلع صقف

 ىرجامتاياكحو . مالكلا ضعبب هتلسف . همدنو هيعس ةبيخ

 ىباي تلاقو . ماركلا ىلع

 هعفن هيف امل ىعسي نا ءرلا ىلع

 رهدلا ءدعانض نأ هيلع سيلو 1

 ريصاو. رودقلا ىئاجتو . رومتتلا ىلقت نم عزج الف

 نإ رفغو ربد نلو . رومأم ربصلاب تنأف كباصأ اه ىلع

 روم لا مزع نأ كلذ

 اهننعا ف عر رداقملا عد

 قابلا "لاح لا - نيسن-الو

 ظ ابهابتناو نيع ةوفغ نبي ام
 اا ىلا لاح نم هلا لقي



 ليق ام نسحأ امون , ٠
 ف اهألا عولب رظنناو ريطساف ٠

 تلون ” تلاوؤل“ا91 اندر ١

 كلجحؤ: كاوق  خشهو اذإو.

 تلو . ةلج ٠ كعم ١ تنفك '
 د

 اني ننن

 ةليمج ليما ربصلا ةبقاعو
 زيلستلا: لاجرلا + قالخأ:. نطملاو ١

 فلمالا رظنت او. باو ألا هذه نآلا انل عبف مق تلاقمن
 .هنارفز نم ضفخو .هنأ ربع نم ضيف بابس الا سبسم نم:

 .باسملاب اهنامثأ نم فرصي راصو . بايثلا عابف ضمنو
 ىصقتستو ٠ هراد نع لأست زوج تلبقأ كلذ لالخ ىو
 تماسف هتدلاو ىلع تلخد . مث هرابخأ نع ناريملا نم
 نم ترضح تلاقو . تمحرو موحرلا هدلاوا ترفغتساو

 . ماوعا لبق تارم ترضح تنكو. مايا ذنم برغلا

 نفاق تذل ما ال ل ترضحأو

 ئعمو .رم الا كلذ لئثلتئج نآآلاو .. موسما رلا نم هلا
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 نب اا / ا



 ا

 ذإ موحرملا نإ ىفو . ردلاو ساملاو توقايلا سيفن نم
 2000 لوأو ىحأ لاح لك ىلع وهو  ريملا هاا ءاش

 .مرحلا تيبلا جح ىدصقو . ءانب لل لقتنت . ءاب الا ةدوف

 مو هيلع هلل لص ٠ مركلا ىنلا ربق ةرايزو

 ءارحلاجرلا لع ”نهروبظف ادم ننلب.انب ىلعللاذاو
 ا000019 . ربلملا ملل ىف رواجأ نآدبرأو

 نمدوعأ نأ ىلإ .عابيل رات كراشل كذا وأ ماع دعب

 ناعاباهتمأو .. اهمرك أو اهملكف ىتفلا.رضخ- . عاقبلا كلت

 دا الا ماطاس اردق هع .ابمرباو اهدكأ

 م رلا نم مسي امب مفتنيل . هيلاغ ريغ ةبس انم نامتاب اهتموقو
 ةقيثو اهم بنتك و. ررقملا نقلا لصأ ىلع ا ظفاحيو ٠ ردقملا

 ناكد ىلإ ىتفلا دف .مالسإ تفرصناو هنتعدو م .مالتتسالاب

 هءاكد ىف ساج و.اهارتشافةريسل سالم ضعب ىلإ و.اهارتكاف

 00 1٠ اناحوملا لص[ لزمت. ملا لع د حا عيب
 ام ركلا هيلع حتتفو « حابملا يرلا ىفرجتي راصو.ًابناجي

 اقنع اف. ام: اقلام الا و قيصللو امزاحءارشلاو ميبلا فناكو ا

 ' ٠ افتسأو رومالا هل تمظتتاوء لاو مالا نامت لع راجنلا



 هش 0

 قزري هللاو . بادتكالا باوبأهل هلا حتفو . لاوحالا

 دقو الإ . ةئس وحي اهيلع ضعي لذ ٠ باسح ريغب ءاشل نم

 ةدشلاتناك امناكو فج جيد ةئهو . ةنسح ةلاح ىف راص

 احرف رظنلاف نأ ليل
 جرفلا ىلإ .هاندأ سمألا قيضأف

 هلاوحأ داق لاحتسا "ىح لال هديه لع لا

 لك فرتشي زانمف . ًاسالف. هلآ ةبنخ تيداع 0 00

 نت ,ةرتسوو . ةيكمالا نم هال ناكل 00

 تاودالا و باودلاو مامن الاووعايضلاو ىرقلا نمءعاضأ ام

 وعدي وهو ؛ ماوعأ ةلجج زوجعأا روضح رخأتو « باوث الاو
 هل تناك اهتملط نأ ىريو « ماودلا ىلع ةمالسلاو ريملاب امل

 الو ءدومت نأ ةنسلا دعب ةنسلا اهرظتنيو « دوعس ملاط

 مهر رك ال نع ند اقيم ليون ربخ نم مرعب

 تدازو ؛ هتءقن تلازو 6 هلاعأ ةقرافو ءهلام تنس

 لازال امرك نت مانعا دببر رك ذأو « همَلا ىسلو « هتمعل

 يئاشما دقللاو ظينلاب ىو ءمءاس ىلا لج



 لأ و

 1011 نم ةيضغرات ١ ثدنو ؛ نماكلا هظيغ ران تبينلاف

 0١ الأو «هدصقم فرعأو ءهدصقأ نأ دبال لاقو
 ' 1| ةقأ تظل انماء ل واع ةفرعأو + لمحل, ام
 « رهدلا ىدم هيلا دوعأال مث ربقلا كلذ نم سفنلا ىشأو

 ىلع هل ىضمو «هباود نسحأ بكرو «هباوثأ رفتأ سبلف

 اوردابو « اليحبت مدخلا هل ماقف ءهثاورو هتنيز ىف ؛ هئاولغ

 رادع
 ظ ماعلا ىف مظنلا ناك“  قررلاق دور اذ كنك اذا

 1 نم كنأ 6 .ةروص سن نم كبسحو

 نسح | سيخرتلاب هلبقتساو «لايقإو لوبقب لجرا هلباقو
 و ان كلو ملسامو ءايحل ضاع عقلا ”لابقتتا

 نآآلا كتدصق الو ءمالك الو مالسل تئجام ىنأ لمت

 نيح«ىعم كعيذصءو هذ ذال نكلو؛ مأ سم ىف ةبغرل

 تلعفو ء تلق ام تلف ثيح ؛ ىعمطمو ىئاجر كيف باخ

 0003 176 لسرلا' ىنلا لوقت ل١ + تلمف“ ىلا كتانف
 لاق 2 سايفا نا هللا ' دبع هاور ام ظفحت لو « لذ موق يع

 . « نانلل مهعفت أ سانلا ريخ للسو هيلع هلا ىلص هللا لوسر لاق



 قلم( كت

 قطف ”ىعب قا .ادنع ام نإ , رطان لعاب كلا اا 1
 : رعاشلا لوق ممست ملوأ « رطاوملا ربج نم

 ذهل نع ناسحالا دب نعطققال

 تاران  مايألاو ردقت تمد ام
 تاعج ذِإ هللا عنص ةليضف 200

 تاحاح سانلا دنع كلال كيلإ

 ليمأتل امضوم نكت مل اذإ «ليججا درلا ىتتددر الهو
 الهسو .كباتعب الهأو ء الهم ىنباي الهم : لجرلا لاق
 لاعلابءاسج الا تح امبرف .هبقاوع دوت كيتتع لما

 «ةيحصلا ءاقبتسا الو « ةبحلا باتع اذه سل ىتفلا لاق

 ىلع بنعلا عفني امو « مويلا دعب عامجا الو« موللا هنكلو

 هللا محريو ءافو ةميبطلا لصأ يف نكي مل اذإ ءافلا
 ظ :ليقي نم

 ايمئاق  لوللا -تيناعا 1١ ١[
 انزسلا [هلملا ١ لع . ىلالقأي ..طخأ
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 ايولقلا باتعلا فطمي نلف دولا رمضتمل بولقلا اماذاو



 ا مر
211 

0 
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 ذل

 اي

 4 ريض الو وفعلا ىف رضالو ء ريخ حلصلا ىنبأي لجرلا لاق
 0000 لدا هلآ نمو . ٠ اطقءاس ام ىذلا اذ نم

 وبنيال مراد انا ويكسالا داو أو

 بيع ريغل قيدصلا ممِس نمو

 قبدص هل سيل رهدلا . قبيس

 ىّتفلا دشناف

 تول لك هيلهأو ىرهدا تنجح

 00 ارم ىفإ براجتلا للا
 «لاطاةروصلاهقفوأ اموءلاق ثيح ةيهاتملاىن أر دهلالاقو

 "ا شنلا .٠ كبح ايهم هسا ام تلا

 0000 | فلخبيا ةعاب ا هيلا ١ .اتحححا . .اذاف

 0000 ااه دالئلس .اننفا . ساثلا . ار ويل

 .بحاصو « ىئاجر هيف قدصنال قيدصل عفن ىأو

 ىلباخرو ىندش ىف ىنبحصنال

 ىجحاص رهدلا ربدأ نإ نكت ملاذا
 ىباصأ رهدلا لبقا نأ ىرولا لكف

 عارو «ىعمسم لوقلا اذهب ملْونال ىباي لجرلا لاقف



000 

 انيلقتو :ءاخألا ى:انقمتا املاطف ؛"ىم.فلاؤلا ةبحض »لوط
 ءاخرو ةدش ىتلاح ىف

 هاون ةدوللل بلل 1 اذا

 امدقت كيبأ نم ًاداذو عارم ٠

 . كبناج نم ىنرضو كب ىبرغ لهو ىتنلا لاق
 رجلا 'ةتنسح لوح .: كيقاتم نم« ماكس 0

 ىتلئاعو !؟ةراولارلث - ىتدرواف ..ازبن ناوتلا قللت كرك

 درابلا مضوملا كلذب ظ

 احرف: ئز نإ "ىمتملاك :سنفو

 ىمع هار نأ انف حابصلا عم
 ىلي قارف اذنه ١ كلتيملا ىانيع» زاظنتا نأ بلش الب

 . ًابصهيلع عطتست ملام لب وأتب كنئبن أس لج رلا لاقف. كني
 تل" ىدتع نإ ايخاإلو ًاربخ هل فرع اي كئفشاك او :

 رمح ابا انا ا يم ىلا ةئبخ

 انناف ا ةمش وزار . هعم ماقف . دودجلا وأ دلاولا لام نم

 مالسلاب لبقأن يحهتلبقتساف . رامخىفةأ ارماابف-رادلا ىف اريح

 زوجعلا ىه اذاف . مالكلا ىف اموص سرج ىنفلا لفات



 رسم #8 جه سس

 000 21 قرف  ةدوديلا رهاوملا هييساص .ةدويفلا
 001 |) نيم الا ءابلأ كتئامأ ذخ لجرلا لاقو اتك اس

 هسفن يلع اهيف دهشأو . نيدلا طخم اهبتك ناك ىتلا ةقيثولا
 .كلتو . ىلايع مأ ةأرملا هذه لاقو . نيملا ىلملا كلذ مالتساب
 ا دةظاوأم ناك امو. ىلام نم كتطعأ ىلا زهاوملا

 .اهيركف1ىللا ةروصلاب كل: ىدرو .. اهترك ذ ىتلا ةلماعملا
 بو ىف كتيارامىناف . كدشر ةداراو . كدوأ,ةماقال الإ

 ا الدلاو ديلتلا تفائ أ كنا تملع . كغ لاح ىفو . ثر

 اتا لآ تنقياف . ىرامملا نم دلاولا كملع ىذلا تفلاخو

 ابر كناف . ديبب ةلوهسلاب كتيطعا ام لك نإو . ديفيال اهقو
 00 الارخا هنم قيببالو.. كيدل نك ىذلاك هميضت

 تيعارو .كعبط ميوقت ةلماعلا كلتب تدرأف . كيدي ىف
 كل تاسزاو تاعفام تلعفف . كعفن 1 97 دل نم

 .كلذ ىف نإ . راص ام ةقيقح هذهف . تاسرأ ام ةأرما هذه عم
 .اهمثليو اهلبقيددي يلع ىتفلا بك أف . راصب الا ىلو ال ةريعل

 دقل هللاو لجرال لاقو . امظميو امل وعدي ةأرملا لع لبقاو
 ”ادبع كل كريسو ١ تيعاف تمرك اوا . تازجأف تلججا



 كا ْ

 ةسارك تقدص دقو اذ دسو احاع لوقأ الو 7

 للملا نم اذهو . كيفاك أ ىنأ ىلع ردقأ تساو . كف ىنأ 1

 ملتساف لهف .نيمأ ظفاح ْنآلا ىلإ هيلعانأو.نيمكتلا يف ىدنع ٠
 تدرأنأكاكلم ىديىفام عج لب ٠ كلاما هللا كنملب . كلام

 تمأ ناف تديح ام كن ركشأ الو
 ىئاظع بارتلا ىف كن ركشيلف

 امداخىنذخت اف . دلو ىنذختا كل لوقأف حلصأ تسلو

 ندمتت .ارغ زذه دش هلل نايحأ يلو . ادعو كدنع

 ادلوواتبإكذخمأس لجرلا لاقف. ؟رمأ كل سما ١ ارذس

 . كلذل حلصنال فيك لاقف . ًاديسوامودخف حاصأ ل ناو !

 هكراشو .هانبتف هدالوأ لجرال نكي مو . كلأملا ديسلا تنأو
 روبخو .نورسو ةظبغ قامو: :مايقوا) 000

 ةيانل ىعتني 'ىث لكو . ةياهلا دح رمملا غاب ىتح . روضحو
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 دل

 لضيججت
 | .ضسومشو ردرالا ك اوكو ملاعلا ءاظع ىف ةفسالفلا

 - نيذلا مو ةروسسلا نوثيضي نيذلا كئلوأ م ةفسالفلا .ةايملا
 موق ةفسالفلا .حالفلاو حالصلا قرط ىلإ اننودشري

 .نامنأب ردقت الامم ولعلا نم مراكفأ تانب نم نوجرخم

 لسوو مهتقو ءايبن أ م ةفسالفلا ( ناهذالاراهزأ ) اهبمسن امو

 .سانلا ملعأو . مدالب لاجر غلب أو مهطو ىنب حصفأو مثرهد

 مهيح ىف

 ءاماعلاو ةةسالفلا لطبو قرشلا ديقف ناك ءالؤه نمو

 ةضهلا سيئر ( ىنانفالا ىنيسملا نبدلا لاج ديسلا) موحرلا

 هدبع دمت خيشلا مامالا موحرلا لعمو ةيرصلا ةيململا

 .ةروطالقاك هدسبع دم خييشلاو طارقسك موحرلا

 .ندلا لاجج موحرملا نأ ىنمب وطسر اك لولغز اشاب دعسو

 | .نوطالفا ملم طارقس ناك هدبع دم خييشلا لعم ناك



 هم

 ولكل ناك ام اشاب دلي ملعم نكد دمي خييشلاو 1 ١

 ظ : ْ وطسرأ للعم ٠

 فاؤيمل ىناغفالا نيدلا لامج ديسلا كاف كلذ ىلع ةدايزو

 نأ لب كلذ ىتأ ىنلا هدحو وه سبلو ةنساملا ىف اباتك |

 دعب هتفسلف اولقن هتذمالت نأ الإ ائيش فلؤي مل هلسفن طارقس '
 :اهرلتح نأ

 نيدلا لاجج دمحم ديسلا وهو م1848 ةئاس هللا هجر كلو

 ثدح لا ىذمرتلا ىلع ديسلاب هبسن لصتيو رتفص ديسلا نبا

 بلاط 5 نب ىلع نب نيسملا مامالا ىلإ قتريو روبشلا

 رك ىرق سدلبأدسسأ يرتب كونك ١ 0١
 ةلزنم موحرلا ةلئاعل تناكو نانفألا دالبب لباكلامتأ نم
 كلذ امو ةعيفر ةجردو ةيماس ةبتىصو نييناغف الا ىدل ةيلاع

 اوناكو « مالسلاو ةالصال هيلع يناب ا ياللا

 دلع تسود نكمل ناضءالا نماوأ 5-0

 ةوق ىضارالا هذه ىلع يلوتسإ نمحرلا دبع ريمالا دج ناخ

 تاوخأ ضعبو نيدلا لاقعندلاو لمس نأ ربأ) داو

 ةنماثلا ىف ذئتقو ةججرتلا دحاص ناكو لباكةنيدم ىلإ هيبأ



 و

 000 الج ناك يلا ىقارالا ءوبأ كرتاذو . ةرمح نم
 ْ رونلا راد هقرطو مولعلاب هنهذ فيقثت و هتيب رتب ىنع لب اكىلإ
 0! ةس رعلا مولعلا | ا قا مالطلاو ليما ربط ربظ ءارو كرات

 ش

 7 كلذ ةداجإ نم نكن ءادينو ةئلاطمو هناتكو ا

 ةيمالسالا ةعيرشلا مولعو خيراتلاك ةيلاعلا مولعلا لعتي 1

 : خا فوصلو هتفو الا ريسفت و ثيدح نم اهمابوتحع

 ةيرظن و ةيبيذهمو ةيلزئمو ةيسايسةمكح نم ةيلقعلا مولعلاو

 باسحو ربج نم ةيضايرلا مولعلاو قطنملاو . ةيملإو ةيعيبط
 : هذه 1 دقو حيرشتلاو بطلا تايرظنو ةئيهو ةسدنهو

 ءانثالا هذه ىف ناك . هرمع نم رمثع ةنماثلا فوهو مولعلا

 ٠ كلذ ىلع ًاليلد كو ءاكذلاو ةهابنلاو ةنطغلاو ةباجنلا لاثم
 اهملعتل ىنكييال ريصق تقو ىف مولعلا هذه لك لمت هنأ

 مهباجأف دنه ا دالب ىلا رفاسإ 00 هيلإ بلط

 ْ ماعلا اذه دانا ىف ناك فينو ًاماعاهف ثكمو مهبلط ىلا

 ةيجئر فالا ةقب رطلا ىلع ةيضارلا مواملا ضب ىلع علطي

 | راستألا ىلإ نام ايف ادتاتك ةبحأ ام اذإ ىتح ةثيدحلا

 تادأع 0 محلا ةضلرف ىدؤي يل ةيزاجملا

 ١ خو اا



 سل م#ف

 لقي اهاع ىفق دقو مهمولع ريتخيلو راطقالا هذه ىنك اس 1

 ىلا ناكمنمو ةيرق ىلا ةيرق نمو ىرخأ ىلا ةبج نم هيف ٠
 ماع ىف هلوصو ناكو ةنركلا 5 لصو ىت> ناكم ١

 نأ ةئحاسس ءانثأ نكمل اةقود ٠١ مأع ققاوملا م. ا

 كا ل مهقالخأو ممالا نم ريثك. تاداغ لع فق
 نيمف هدالب ىلا داع جملا ةضيرف ىدانا دس مهمدل

 ئذلا:نإيخ دمع تسود ريمالا به كا 007

 حتفيل هشيجي ريس نأ ريمالا اذه ءارااتب مهكالمأ الس
 ةدام “لوط هل امزالم راصو نيدلا لام هن 0| ةارش

 تحتقفو ةدللا هذه ىف ربمالا ىفوت تح برملااو راضملا

 دبعلا ىلو اهلع ىلوث كلذ دعبو ءانعو دج لك دي ةئيدلا

 قيفر دمحم ةريزو هليلع راشأو 144 ةئس نات له

 سانلا ىف نورمثني. مهن ال هتوخإ ىلع ضبقلا قلي أب ناخ
 ءاقلإ مدع ىف نإو هدّض ةرماؤأاو دبعلا ىلو تادهأعم ةوعد

 ريمالاردصأف اهكسلمو ةكلمملل ةريثك راضم مهيلع ضبقلا
 ئذلا شيلا قا ةوحأ ةثالث ريمالل ناكو مهيلع ضبقلا م

 رصتث ادقونيم! دمحو رسادمحو مظعا دمر يمالا مودا رهجتف



 ا

 ْ كلذب ءارمالا ءال وه لع اماف ٠ مظعا دم ريمالل نيدلا لام

 مهنم لك بهذو تايال 1 انارقلا كا اع ا

 الا فاق هوبا هل اها" امصخم ناك ىتم ةيالولا ىلا
 . ةديدع علاقو دعبو ةيلخادلاب ور انارين تاعتشاو ةروثلاو

 . ىلعابلفتونمحرلا دبع هيخأ نب او مظعأ دم ريمالا رمأ مظع

 ىذلا لضف ادم ريمالا نمحرلادبعدلاءاوذقن | اكلنا ةمصاع

 '01 00| ||| ومهزق نجس ىف اًبوِجَسم ناكو هركذ قيس

 دعب ةرخآلا راد ىلا بهذ نأ ثبلي هنكلو ناتسناذفأ

  كاخ مظعا دم ربمالا هنع الدب هزار لا لة دخلا نم مأع

 ظ بحاص ةلزنم تعفن راوهذوفن دتحاو ريمالا رمأ مظعف هقيقش

 لكىفهريشتسي ناكو لوالا هريزو ةناكم ىف هلع هيدل ةمجرتلا

 ف دلال اج ىأ راذهز 0 نأن ودالمصىتأيال وةريبك و ةريغص

 'راغا ريمالا ءانبأ دحأ ناف تبمقتا نأ لاما ثيلت ل نكلو

  ىدل ببحتلاو هترامإ ىلع لوصألا ىف ًاعمط همع ىلا هشيح
 ماقف رساو مكناو لع هتكللو هيوخا نم رثكا هدلاو

 'تناكف (هيخا شيج ةبراحم ىا) هتيراح هدلاو ريمالا

 نارياىلادالبلا هذه ةرداغم ريمال اعرسأف هل ةمزالم ةعزملا

 تاي يع يت ب ني



 ل

 لو جل انس زك سباك هدا ١
5 
 روبأسسن ةيدمى هللا ةمحولا |
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 اهف هيجل لباك ةفيدم ىف ًايقاب لظف نيدلا لامج امأ
 ةيعرا نيمحت ناهس[ اذا ريمالا فو 0000

 . ةالبملا ةيلع ىنلأب هلاصلاو”نيدلا لاجت تيكن ٠
 0 هب ردغل نأ نم ريسالا عع ماذه نآالا مالسلاو

 هذه ٌةودام نا م كاذب نيردلالامج سحأ الو اربجال :

 نآريمالا ىمافملا ىلا رفسلا ف ريمالا قاس نأ داليلا

 مظعأ 2- ريمالاب كانه قتلينأ نمار ناري داليب 0

 دالبلا ةمحان نم لحر نا 0 امح لازبال ناك ىذلا:

 مظعأ دمج ريمالا ةعزه دعب ىأ ١/14 ماع كلاذ ناكو هيدنملا :

 موختلاىلا لصوأللو هبلطيلا نيدلا ديم روهش ةثالج
 . لالجالاو والاب ىعشلاو دنحلا دالب ةم وكح هتلباق ةيدنملا

 حمست مل هموكملا نأ الا مهنيي هب ةقثاللا ةنايلا» 1

 0 الا ايف قع رد هبات ذولا الو هب عامجالاب ءاماعللا

 ىلا لصوف ةيرصلا رايدلا ادنمأك ركئاوبلا ئدنعا بكر مخ

 ددر امون ٠٠ اهف ىفق ثيح رصم ىلا ءاج اهمو سدوسألا



1 

 دقو هتبلط ةطلاخمو فيرشلا رهزالا مماملا ةدايز ىلع اه
 : مهنارهظ نيبهدوجو ةدم هماع نم اوديفتسل نأ نم اونكم

  راطقالا ىلارفسلا نع لوحو ةناتسالا ىلارفسلا ىلع مزع 3

 ةيزاجملا
 آل ١١ نبأ ةدع دعو ةيلعلا ةناتسالا ىلا لصو

  هلزنأف اشاب ىلع ىعدي ناكو مظعالا ردصلا لباق هلوصو
 . مارتحالاو ةوافملا نمل للا هرم مظعالا ردصلا

 وهو ىر ديقفلا ناك كلذ لك عمو هماقمو هردقب قيليام

 هنطوو هسار طةسمو هدالب راعش ةيناغفالا بايثلا ادن

 و ٠ ةماعلاو ءاسكسلاو ءابقلا نع ةرابع ىزلا اذهو

 , ميغا جلو تفتراو هتئاكم تلع نأ هئيجم دعب ثبلي
 . ناك ىتح نونفلاو مولعلا يف هقوفتو هغوبن رك ذو هركذب
 ] ءاريكلاو ءارزولا ةيصاسم روحو ءارمالا ثيددح عضوم

 هنطوو مهنغل ريغ ةنل ملكتيو مهلع بيرغ هنأ مم ءاظعلاو

 الا مهدامك تسيل هتاداعو مهسيلم ريغ هسبلمو مهنطو ربغ

 00000 لويتاوبلا رشقفا ولو . هلةيسنجال خوبنلا نأ

 ' ملاعلا كلذ وه نيدلا لاج . نيددلا لاي رختفن نأ انب ىلوأف



 1-1040 ل

 نم ديضانل ل نا دعب ةايحلا هذه نع لحر ىذلا 2

 فوسلايف هاقئلعج ىذذلا هدبع دعم موحرملا وه هنذمالت

 للا رسم
 لا ةتس دعب هناف ديقفلا ةامح ىلا نال دعنلو

 حاف. فراسلا نلخ ىق اوسع نيعةناتسالا لا 0 1

 ةقيرط حرتقاو ةعيظع ةليلج تامدخ ايكرتل لب ةناتسالل . ا
 يلد مالسالا جيخ كلذ ىلع ةقفاوملا ىف هفااخ مولعلا ميمعتل

 لايح ةبطخ ىقلي نأ نونفلا راد ريدم هيلا سلط ١48/١ ةنس

 ةيكرتلا ديحال هنأب كلذ نعرذتعا هنكلو نوننلا راختتإ

 اهيقايب ىلا ةبطللا ةياتكب عرسأو منامي ملف ريدملا هيلع أف

 اذكهو اونسحتساف كارئالا مظاعا نم ةبخم ىلع اهضرعو

 عامسل ءاظعلا ميمج دفاوت ىح ةبطللا هذه موي ىناي داك ام

 ةصنم نيرددلا لاج ىلتعا ىح فزيت قولا داك امو هتبطخ

 ةيتفلا تنتقو بواقلا ترحبس ةغالبب هتبطخ ىتلاو هباطللا |
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 ءالؤه ممم نيب دام العو ناحعالا لاذ خويشلاو

 لصتاوهئارأ نم ايش اوركنأ خئاشملا ضعب نكلو

 هدعبت نأ ةموكسملا نم بلط ىذلا مالسالا خسيشب سمالا



 دك راك

 ' ةشنلا رآث دمحم ىح ربشا ةعضب داعتبالاب مالا هل ردصف

 "ا لا راشأوإك رتف ءاش ىم دوم نا هلو: نطاوملا ادبمو

 00000 07 نارام 7؟ق اهءاحف رصمىلا ىنأي نأ هئاقدضا

 آ] 0| دم للا هئيع نم داسقي هللا هحر نكي |
 ' اهرظانم نم هارإام ىلع جرفتلا هدصق لج ناك امناو اهف
 0005 ىلا ا ةماقالا قركفي نكي مو اهرهاظمو

 هل تلعجو هيلا هلامسا اشاي ضاير موحرأا ىقل ال هنكلو

 اذه ردق ناكو ريظن نودب هلوانتي ايرمش ًابترص ةموكملا

 1007 الياقم ىاآل اصاخ الزتو ْغاص شرق فلأ برم

 هب فرعتلا نم نيبرصلا ةبلطلا ضعب نكمي دقو ةمدخ

 ىلع هيرئازب بحري ناكو ةيلاع اقالخأو ًاج بدأ هيفاودجوف
 ىحصفلا ةيبرعلا ةغللابالا ملكتي الو مهتاقبط فالتخا

 لوقت ام ةفرعم ىلع هتردقم مدع هنسيلج نم ىأر اذاهنكسلو

 فرعنال الجر هدجواذاو ةرابعلا ةطيس ةيبرع ةغلب هيطاخ

 .اهفالا هيرئاز بطاخبال ناك و اهم هبطافن عزانت ةيماعلا ىوس

 ] هعم جرخ فارطت الا ةرمأز 2 اذا عفنلاب م ل وع

  بطاخ سانلا بطاخ اذاو ةوافملا نم هب هلباقام لثم هلصويل

 .ةدلححض بهضاو
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 مد

 قلي نأ نود رع ةصرف 0 ف عوضولا قالك

 1 لكي ًأبال ناكو بايلالا لوا ةربغو ةظع علا ع

 ال, ىاشلا لوانتب لكلا ةرثكا نع ضيغتسا ناك هنأ الا

 نال وأ ةيحنرفالا غبتلا تافاغل نم ا ًاعونالا نخدبر

 ناكفا :هيلط ريشي هلا قايزقا نم افوختاقانللا 0

 اهزيزع سفنلا فوفع ريمضلا رح ناكو هسفنب اهيرتشي
 ةمب زملاىوق شأللا تباثةمظعو ةفنأ عم اعيدو ةجبللا قداص

 ًايروق اعاجش ناك. فاخم :الف لتقلا ثيح ىلا هي وذ دق
 الام رخدي الف ةجالنا ةبقاع ناخالو طيعاتمو ١١

 1 # ء ِِء - :
 ناك رم نع دعبا امل هنا هنع ليق ىتح ازوع فاخمالو

 هيلا بهذ ضاقنالا ىداب ضافولا ىواخ ريقن ورش كلعال

 هل اومدقيل مجملا را رايك نم زو نارإ ةلوز [د

 ارك اش مهل اهداعاف ةجاملا دنع اهب نيمتسيل دوقتلا وك دب

 جرحأ هيلا منأف لاملا اوظفحا ) مهل الئاق مهفورعم نرح

 نيل عبطلا لداع ناك : ( يىهذ انه ةيئارق مدعلال ثلا نأ

 هردصب بعصلا قالي هتقاط ردقب بئاصملا ىلعربصي ةكيرعلا

 اذاو قولخم ىلا هدي د,هالو ناسنا ساب فاخبال ىحرلا
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 ١ بطاخحلا نم ىَأَر اذا ىتح لمملاو دملا ىلع هثح اناسنا طاخ

 . اييجن ايكذ ناكدهتجيو دجيس هنأ ماع وهو ةكرت ةيغاص انذَأ

 ْ ميرس ةظحالملا ىوق قلما نسح اباذهم ابدؤم القاع انطف

 ' ةيياتو رودملا هيقخنتام. فرم ناك هنا ىتح كاودالا

 ” هنا نح ةيمفرفلا ةغللا لمت دقو ىواقلا هنكتام ورئامغلا

 - تاطلغلا نم ةيلاخ ةديمص ةمجرت ةبب رعلا ىلإ اهنم مجرتي ناك
 ”) فورحلاو ىدابلا ملع نمالا ملعم الب روهش ةثالثف ف اوشلاو

 ] اهلاوحاو اهتفسلفو ممالا بدا ىف باتكهتوفيال ناكو

 - ةيبرعلا بتكلل هتءارق رثكا تناكو هيلع علطاو الا
 | 07 ٠١١ (راضالاو ةيبرملا تانالا نم ديجي ناكو ةيسرانلاو
 تناك ام لكو ةيزيلجالاو ةيواسنرغلاو ةيسورلاو ةيسدرافلاو

 تلا عجتو مولسالا ةلك دحو نأ وه هسفن هيلا اوبصن

 0 لوبتندرو نورعأب اع مولك م بلعجنو نيماسملا

 | ذختي ملف نيمو صخم رم لك ليبسلا اذه ىف لذب دقو دحاو

 ْ هلاعأ ممتن نأ نود ىفوت ىتح ابك هل سمنتلي ملو هل
 7 قاَذِج ظفان نينيعلا دوسا ةيئبلا ء ءىلتمت نو لا رمسأ نك

 ا هنكلو هينيع نم هانداو الا اباتك 1 ناك هنا الا رظنلا

1 



 سلا ع هند

 لسرتسم رعشوذ نيضراعلا فيفخ طق تاراظنلا لمعتسي 0

 ةمامتو نيلحاكلا ىلع قيطنت هبج ىدتري ءايبنالاو لسرلاك
 ةناتسالاءاملع ىز ىلع ةريغص ءاضيب ١

 رهظو هتيص عاذ ةبلطلا هب تفرعتو رصم ىلا ءاج الو
 هتياتع هجو دقو هماعب ملاعلا ىلع ىضي أدبو هترهش لاله
 لمحو ناسنالا ىن لوقع نم ماهوالا وم ىلا رمالا ءداب ىف

 ةيبدالاو ةيمكلا لوصفلا ىف ءاشنالاو ةياتكلا ىلع هتذمالت
 ةياتكلا نيف ناكو ةعاطو امس اوباجاف س0 داو

 هلا هريودت نس ءانعاف ةركيتلل نونفلا نم رصم ىف

 أهيف لعب ناكف هراد ىه ةتسردم تناكو هترك اذ وق

 ةنخمالت

 ناكواهزانغ شافف ةسانلاىلاالايم قام نو

 ىنجالا لخادتلاوحل نوماعي سان | ىلا ةجاحل ىف رصم نا معي

 ةينوسأملا هيما كلس ىف مظتئافاهلاوحا ريذت نم دبال هناو

 قرمشلل اعبات اينطو الفحم اشن اف املاسيئر ْراص ىتح اهب لظو

 ءاربكلاو ءاماعلا نم هيبحمو هيديرم هيلا ب ىوسنرغلا

 وضع هئاملث نم برقيام هئاضعا ددع راص ىح ءاهجولاو

 م اح 2 2 ردع



 ؟-55-

 . .ضخبلا لك اهضغيب هيزيلكنالا ةلودإل هركلا ديدش ناكو

 ش  ىتح مهللع هدقحو ممل هناودعب رهاجف دقللا 00

 0 لا ف ترشو اهرش دق ناكلوصف ت

 مظع اف نوتسدالغدروللا هيلع درلا ىلو دقو 0

 بعرلا مهبولف ىف مقوو فوملا زيلكنالا اج هان را

 لفحلا اذه ىف سئاسدلا ةوعد ثب ىلإ ارتلجنا لصنق ردايف

 قو دااغ نيو هنيبلادجلادتشاو ةموكملا| ىلإ هب ىشوو

 موحرأا حرص دقوكابت رالا ةيا رصم تغلب ىتح زيلجتالاو

 |0000 ح ريتال دح نيالا توقدايعأأ
 ا |١ للا اذه نم داما ءرمأ ردصاف اناب قيفوت

 ةيدنهلا دالبلا رطش هبجو ايلوم اهنم جرفن بارت وبأ هعباتو
 ةدلب يف ماقأو م 009 ةنس ىأ م 5 ماع كلذ ناكو

 0 نع ةلالؤر ستك كانهو نكدلا دابا رديح ىمست

 ”00 | ةيبارعلا ثداوملا تادب الو ( نييرهدلا بهذم

 هتمولاو نكدلا دابا رديح نم روضملا هيلا بلط رصم ىف
 000 ادق لظو ايكلك ىف .ةماقالاب .ةيديملا ةموكملا

 اهراتخم ةدلب ىأ ىلا اهذلا هل حيباف ةيبارعلا ةك رللا تبا



 ةردنلاهبتلزن ىتلانادلبلا لوأ تناكو ابروأ ىفةماقالا بغرف,
 ل مث لئالق (مايأ اهب ماقأ دقو ةيناطيربلا ةكلملا ةمصاع

 هقيدصو هذيملت اهيف هافاو ثيح سد راب ىلا رفاس نا ثبليي
 ةيعمج ذئتقو رصم ىف ناكو هدبع دم خييشلا مامالا موحرملا

 وعذت ةديرجا ىشني ناهيلا تبلطف( قارا بلا من

 (قئولاةورملا)ةديدج ردصأفهجمانرب ذيفنتو نيدلزسلا ةملك

 تجاروت عاذفاهري رح ةسائر موحرما ذاتسالا لا ةديبضااو

 اهرشن نود مناوملا تلاحنكلو اميظع اراشتنا ترشتناو

 با 0 تلنقا ثيح اددعة رقع ةناعال 3 دلك

 اهتبقارم يف ةيزيلجت الا ةموكلل تدشوا ل دش

 .اهأرقب نم ةبقاعمو

 ماوعا ةثالث سراب يف ةمججرتلا سحاص موحرملا ىغق

 ةلودلا ةسايس ف تحت تالاثماهد از ف اما 1

 ارنا دئارج توزغ دقو ارتلكنادايسور1 0 0 بلا

 عم ةيفساف ثاحأ هل. ترجو تالاقلا هده 0005

 فوسليفلا اذه اهيف هل دهش مالسالاو ملاعلا عوضوم لايح

 رفاس مث ىارلا باوصو ةجملا هوقو ملعلاو عالطالا ةعسب
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 ”00000 ل فرمثو انرف ىلا ذاع كلذ دمو اًرثلحتا ىلا

 نيبو مهني ًايلاع ًاناكم هولحأف اهئاربش و اهئامظعو اهنتسالف

 مق

 سرفلا هاش همدقتساف ناربأ دالب ىلا رغسلا ىلع مزع مك

 ىلع روضملا هيلا ىلط دق ناكو هاش نيدلا رصان كاذذا

 هيلطىل ا ةمجرتلا ر>اص هب اح افادب قرني و ماربل قربلا نآسل

 - اذه هلباقف ناطلسلا لظ ريمالاب لياقت هرهس ءانثا قو

 .نيدلا لامج لصو ىتح ًاضيا ميظملا لالجالاو ةقئافلا هواغملاب
 هب بجعاو ًادج هن ةلباقم هاشلا اهنف هلباقف.ناربط ىلا

 هطالب ىف ىتح هيف حدللاو هيلع ءانثلا نم رثك او باجعا اميا

 دانسال اديب ةيب را ةرازو هيلا دنساو هتريشعو هلها نيبو

 هلزنملا نيدلا لاجج لان دقو ليلق تقو دمب هيلا ةرادصلا

 هلزتم راص يح اهلهاو اهئارماو سرفلا ءاملع ىدا) ىربكلا

 ارش هنلا نومي عيملجا عامجال اناكمو نيدصاقلا ةبعك

 هرماخو .هاشلا فاخف ثيدحلا نم مهعماسم ىلع هيقليام

 هناطاسو نييدلالامج ذوفن دنع ار هنا هنم انظ سيرلاو كشلا

 رمالاب نيدلا لاجج مع املف ًاروفن نيدلا لام هاشلا رمظأف

 نى ١ لجدول تع عر و يف 7 ١



 ل

 راددلا هذه ةرذاغم ا 1 هيلا بلط كلذ 1

 راسف رفسلاب ةايثلا هل ندا لامعأالا ءانغ نم هسشنل نر
 اوربك أو مارك الاو ةلجتلا ليوص ايسورلا ىف وكسوم ىلإ
 نم ييشماع لإ نيسامو أ شولغ سوت ع

 اهتاماعب فرعت كانهو جرويسرطب ىلإ رفاس مث هنروش ظ

 ةلايس نع ةيفاض تالاقم اهدار 1
 ناكو ةيزياكنالاو ةيلملا ةلودلاو سرفلاو ايسورلاو نانفألا
 كاذ ذا قفتاو ةسايسلا ملاع ىف لئاه ىود تالاقلا هذمل
 ندلا لام الإ رفاق امهد هتسل سراب ص رغم حتف

 نم ًادئاع ايرافاب ةمصاع حُينوم ىف سرفلا هاشب ىقتلا كانهو

 ىلا نيردلا لاجج هباجأف هقفارعنأ هاشلا هيلإ لطف سراب

 ةناكملا ِهلْرَأ كانهو نارإ لية ىف هعم رفاسو هثوعد

 نيردلا لامح 51 ىذلا ل كلذ وه سيل هن أكهب ةقئاللا

 انف ايروأ ناكو هلوج سانلا ناطتلا نق ءوس فاخو

 هريشتسي ناكف يلع زنا راكف هلا هذه لك هنهذ نم تحب

 مظعأالا ردصلا رسأف أف ةلودلا لاير ىلع اذه ف 6 ىف
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 - نيدلا لاجج ةن ومع اهردصن ىتلا نيناوقلا هذه نأ هاشلا ىلإ

 ' هاشلا رماوأ ذوفن تود لؤحت امر اهنأ الإ نطولل ةمفا
 ل ل شنب ديعل نأ ىلع لومف هلوح فافنلالاو

 أ ءاع هلي ىلإ نمسلاب هل حمس نأ باط كلذ هنم ىأر اماف

 . .نذأف ( ناوبط نم ًارتموليك ٠” ) دعب ىلع ىتلا مظعلا دبع
 ُآ ١ قاف ءابطعلاو ءاهجولاو ءاماعلا نم ريغ مج هعبتو كلذي هل

 ضع مو مهتموكحو مهطو حالصإ ىلع مهتحيو مهف بطخم

 | عيبجأف ال لامح ةريش سعاذ ىتح كلذ ىلع ربشأ ةتس

 رصان فافن نارإ حالصإ ىلع ةمزع عاشو سرفلا دالب ءاحنأ

 .سراف ةئامسخ مظملا دبع داش" ىلإ لسرأو كلذ هبقاع نيدلا
 هشارف نم هولمخل ًاضيرم ناكو نيدلا لامج لع اوضبق

  ةيفامملا ةكلمملا دودح ىتح اسراف نوسمخ هرفخي هوقاسو

 .فاخ ىتح هاشلا ىلع اوراثف نار ! ىف هيديرم ىلع 0

 0 هلايح ىلع ريخألا

 5 هضوم نم هقت نأ لإ م1 يلطف نينا لاح اعأ
 هتتاكمو هردق اوفرع دق زماجنالا ناكو ةردنل ىلإ رفاسو

 ' ةيسايسلا مهتاعمتجم ىلإ .هنوعدي اوراصو هومرتحاو هولجأف

 اسيا احا 7 هع 00 يا



 هم 61 ل

 نع مهتدحي ناكف وه نإ هاذح ![ ومما ةيسلملا مهتيدنأو

 ناكو هدبع ىف املاح هيلا تل امو ةكلمملا ىف هفرصتو هاشلا .

 نم باتك هيلا درو كلذك.وه امفو هملخ ىلع زيلجتالا ثحب

 ندنل ىف ةيلعلا ةلودلا ريفس موحرملا ةطساوب ىنوباهملا نيباملا .

 ىتقو لغاش ىفهنأب ارذتعم نيدلا لامج باث ١١ متسر ظ

 ضو ءانث هيف رخا أ باتكهيلادرو نكسلو هدالب حالصإ ىف

 ةلالج ةلباقع فرشتي نأ يلع يقرب ةوعدلا باجأف رفسلا ىلع.

 اغلا ىلإ رفاس اذكهو كلذ دعب دوسي مث ملقعملا ناطاسلا

 ةلماعم نسح نم هاقال امل ةماقالا اهف هل تبأطف اح” ماع

 هب مهتوافحو هل ىتاثلا ناخ ديجلا دبع ناطلسلا هل روذمملا

 .ناطرسسلا همهاد ىد ا اللحم امرتحم ا اف لظو'

 ىلا مقر و4 دتفاذ ام ماع رخاوأ ىف كلذ 1

 سرام ه ىف فوت ىح رهشأ ةدع مال الا ىتاعي لظف هقنع
 نفدم ىف نفدو ابيهم الافتحا هتزانحب لفتحاف ١ه50 ةنس

 شاط ناشن برق ( ىبلرازم رلخيش )
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 ىلو الا حلاقملا
 احل ماصفتا ال قتثولا ةورعلا

 اراوب ناءاوكرتي نأ سانلا تسحأ مل ) ىلاعت هللا لاق

 نماعيلف مهلبق نم نيذلا انتف دقلو * نونتفي ال مو انما

 ( نيبذاكلا نملعيلو اوقدص نيذلا هلل

 اناا ) انآ لوقي نم سائلا ىلغأ لب سائلا نم

 نومسوتي امو مهعديو مهكرتب هلا نأ نوي ثا دا

 ميسقأ ىف نونظي ام لدملا يملا وهو وهو 'ناحبس مهلماعلو

 مهسفنأل مهدفنأ ريظت ىتح ًالمع نسحأ مهيأ مهلتي نأ لبق

 اان ا ءوفد هذه وأ نونمؤم ةقيقح مم له اوماعو

 ' نوبسحي مهماهوأ نوبات مهنأو قامأألا اهبترغو ىفنلا

 تابإالا لخدي املو )"ىث لكن ولخ مو "ىث ىلع مجنأ
 عدي نلف * نوئطخل مهنابسح ىف مهنأ الإ © ( مهبولق ىف

 هللا لميل ) امبالا ى ىوعد ىف هيلتبي ىتح هيغ ىف رورغملا هللا
 ىلع سانلل نوكست الثل )و ( نيرباصلا عنو اودهاج نيذلا

 | ا]] لسرأو بتكلا لرثأ ايكح اشاح ه ( ةجح هلل



 ل

 نأ قملا هدعوو قدصلا هلوقو رذنأو رشبو دعوأو دعوو ٠

 سبل نظ وأ رثأ ل سيل لايخ ىلع هتديقع ىن نام 1
 رمل نأ * ىدب لا ميعنلاو ةيدمرسسلا ةداعسلاب كانا هل

 .ناعالا هيلع لبس ال ىذلا هماهوأ تانلظ ى اللا همز

 نع لزعع سيل هليبس ىف سعاصملا مشحيو قاشملا لامحا * ش

 راخلا باذعلاو ىدب الا ءاقشلاب يلع هللا ؟ نيرذلا نيققانملا

 ىلإ .نيشيلاب مقديو ةينمأ لكر يقيو اوه ] اك ىلغي نامبالا

 كام قا لوط هاوس دلك الو و 'اس الاب هللا ةاض رص ىلط

 اان رعد نيذلا كنذاتن ال) نيلئاتلا دما ردد

 هللا ليبس ىف موسفنأو محلاومأب اودهاجي نأ رخآلا م وبلاو

 مويلاوهلاب نونمؤي ال نيذلا كنذأتسي اعإ نيقتلاب ميلع هلل
 امك عب قوفرت ريدر يف مهف مهولق تبانراو رخآلا

 مهحاورأ لذب ىف نونذأتس نيذلا ىلع همكح اغرق

 نونمؤي ال مهأب مهيلع كح ناعالا ةضيرف ءادأ ىف مهلاومأو

 ًاراثا ةخسارا دئاقملل نا + هلسرو هك تقدس 00

 00 قف ارماتو لامع الاو مئاز ءلا ىف ربظت

 ارداذ ام يسفلا نع اهوحنزت نأ نيدقتمملا نال 0
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 هلو ميج ىف نامالا كح اذكه * نيدقتس

 تافصو هليارت ال تاعزنو هقرافت ال صاوخ هل هراوطأو

 . اهم هنيابت ال ةيماس ةيلاع قئالخو هنع كفنت ال ةليلج

 . مهعزمب فرتعي ناكو لو الا ردصلا ىف فونمؤملا زاتعي ناك
 1 .اوريص نيذلا م ممن » مهمديقع دحجم ناك نم مهلزنم ولعو

 اذيدإ ًابهذ مهناعإ رهظ ىتح هئالتباو هللا ناحشما نارا

 « ًايقم ا معن مربص ىلع ءازج مهل هللا دعأو شغ لكن ميفاص
 كلذ ىف هتمكح قدأ امو هتنتف دشأ امو هللا ءالتتا بعصأام

 ملخ هلل ءالتبا نود نأ معن *( بيطلا نم ثيبملا هللا زيي ل

 لك#حاورالا عيبو ؛:لاومتالا ل ذب هدا عسل بح و تاداقلا

 لكف ناعالا ىف الإ اهنع دعبلا ىنبني ةكلجت وهف رطخ
 وهف ناعألا نع ةاماحلا ق,توم او ةاحن ىف هيف كلمت

 ةداكس وبف ناعالا قوقح .ءادا ىف ءاقش لكو ىدبأ ءاقب

 ىقخم الو ناميالا هيضتقي اف هلام لذبي نمؤملا * ةيدمرس

 ةقفتلا ىف سل « ( رقفلا هدعي ناطيشلا ناك ناو ) رقثلا

 ”00 ا اام لك لع تأ ولو: ريذبت ناعالا حل ءادال

 '000 او ةايملا هذه ءارو ةايح نيتمؤملل نا نينمؤملا

 خح هبيرة يس



 ا د نع

 اهتاداعس نم ناطيشلا هنيزإام ريغ ةداعسمل نأو اهتاذل ارؤع
 ةياغلا غاب لولو هبلق سم ناالا ناك نإ نمؤنلا ىرب اذكسه ١
 ىزخلل ةيلحم ناعالا ىفهللا ةتحم نم رارفلا نإ« هلاك نم

 تغلب ناو لالضلا شج ةمداصم نم رارغلا نا © ىدالا

 الإ ةداسننالا دما ءاقملل نجوم 000
 فيلاكت ناميالل نأ « قانغالا رراطت نثلا ظفح نودو نئدلاب
 هللا نختم نيذلا لع الا) ءاذاالا ةمص ضلارقو ناش

 رطاخلا#فوذحم ناعالا ضئارفب مايقلا نا *( ىوقتلل مهمولق
 ججورخ نايالا بجوبام لواوالل فك هواش

 تحن كلذ ميج عذوو هتاوهشو هلامو هسفن نم ناسنالا
 هلارطرو اللا نركب يح انيس لنك هبر ىماوأ

 هنا نموا سفنب مل ساسحا لواءد 0 أ

 ةامللا هذه نم ريخ ا راد ىلا ليبس راع ايندلا هذه.

 هاعد اذا هحور لذب نمؤأا| اهوطخم ةوطخ لوأو قبأو.

 ا نم ةمج قل الو انوص عفرأ ىعادالو ناعالا ىعاد

 1ع ناميالا ةنايص ىف هللا لبقيال « هئاسنأ ناسل لع قملا

 « لمعت ديلاو رظنت نيعلاو ىثمت لجرلا تمادام ةلعالو,



0 00 

 | 0 اا لاح زيع هتف نم ةئين نيتم ملل هلا ناحتما.نا
 لوأ موق ىلا نينمّولا هلا اوعدي نرق لك ىف * نيققانلا
 اولوت ناو تسح ارجأ هللا موي اوعيطل نا ) دب دش ساد

 مو ىلا بوصنم لأ لم نأَرَش *( املأ اباذع مهمذعل

 1 نومساولا نيس الف ىفو الا ءازملا كلانهو ةمايقلا

 .لدع نا مماليخم ىف حولي مسرب هنم نوعناقلا ناعالا ةعس

 (( نونتفي, ماع لك يف مهنا الك ) نونظي امو مهكرتي هللا

 مهحاورال اتوصو مهلاومأب ايَض مهيد قف نوطرغلا رظنيل

 وأ اوقدص نيذلا نم له هن مع نم مموب نوكي اذام
 0000 0[ ىلا نيتم واتا دشرا « نيفذاكلا نم

 منسعأ ةبقاعل مثرشبو



 © اا

 «بباثلا ةلاقل

 0 هناف هنم نورغت ىذلا توملا نا لق

 دارفأ ضع نمردصام ىلع راثألا تلدو كاسلا دي

 رظني راكف الا شهدتو بابلالا رمت لامعأ 1

 ةنمزأ يف نكن مل ناو تازجعم اهنودميف لعفلا ءافعض ابيلا

 ىدحمن نم نكت مل نإ و تاداع قراوخامنويسحيو تاوبنلا

 حاورأو كالفالا تاكرح ىلا لفنلا اهبسني دقو تالاسراا

 نم اهنظي نم نيرصاقلا نمو ملاوطلا ةقفاومو بكاوكلا

 بابسالا كاردإ نع ازجي قافتالا تافدقو فصلا ماكحأ

 ةيادملا هحنمو ةمكسلا هللا ها: نم امأ * باوصلا مهفو

 اانا دق هتردق تمظعو ناش لح ريبملا ميكسملا نأ ريف

 صتخا دق اول بوسكم لكو ببس ثداح لك

 ةيناحور هردقمو ةيلقع ةيهوع تانئاكلا نيب نم ناسنالا

 .كلنو ةوذقلا هفببو رومالا بئابسل اريظمالا 0

 41 حدملا قاقحتسا اهبو ةيعرشلا فلاكتلا طانم ةبهوملا

 مركسلا عساو دنع باقعلا وأ باوثلاو ءالعقلا دنع مذلا



5-2 

 0 حيحصلا سايقلا ىلا ريصبلا مجر اذا* باسحلا عيرس

 : ىلع لديام ةيرشبلا ةرطفلا لثاعو ةيناسنالا ىوتلا هباشت ىف

 0 لك ذلا ةدشراو ك رادلا ءاوتسا ىلع لب لوقنلا ترا

 ا هحنمو لاجل نانا لك دعأ دق هللا لضف نأ ىلإ ميلسلا
 00001 ال تواش لع لامعالا لئاضتل ًاردصم هب نوكي ام

 *ةريللا هنقو هذه * قيقدلا رظنلل الا امنيب فالتخالا

 لك ىف ىلك ليم * ناسنالا هتلخ ىف لاكلل ىرطفدا دعتسا

 00 |قو راثالا لئالخم زاتعو راخملاب درفي نآل درف

 0000 د لو اباط بيخنال ىلامتو هناحبس قلطللا داوللا

 '00ا) زج ق لئاسلا صلخأو هدصق ىف دصاقلا قدص دا
 ” عزانلا تايند ىلا ناسنالا ىب نممظعالا روهمجللا دالخا ىف
 ظ ممزفتسلو هيانعلا مدل د أم ىلا لوصولا نع مروصقو

 ا اثموم سوفتلا تناكنا ًاصوصخ ئزي زعلا ليما هيلا

 ' ا ادلا تايقايلا لعاناوت اوجريمديغوو هدعوب ةقدضمدللا

 ضرعلا موب فرتعلو تائيطخلا باكنرا ىلع اباقعىشختو

 لاقثم لمعذ نم 0 سلا اع نم لا عر 00

 اك اذام < ( هر 2 1 لام لل ل هراعخ رح



 كا

 اذإ * للإلا قلازم ىف اهب ردحني اذام« لمت نع سوئتلا» |

 اهدودح نم قئاقللا كييلطو ايلبسأ لا تايساا 000
 للخ لكدب نرقيأشنمو لاعلا مأ ةلع اذهل اندجو اهموسرو

 ءاهانب مدبف كلاملا ماعذ ىهوأ ىذلا وه نبملا ( نيملا )

 نهوا ىذلا وه « !هماظن لخ ممالا طباور مطق ىذلا وه
 نيلاعلا بولق فعضاو مهشورع تبلقناف كولا مئازع

 هوجو يف ريا باوبا قاغي ىذلا وه * مح ؤ رص تطقسف

 لبسي * نيرئاسلا راظنأ نع ةيادحلا ملام سمطنو َنيبلاظلا

 ةدكسلا ضخم اهياع ففخيو ةلذلا لامحا سوفنلا ىلع

 ىلع سفنلا نطوب . ليقثلا ةيدوبعلا رين لمج اهيلع نوهيو

 ةيساملا:زوباذا' أطويو دلملاب ليلذتلاو ريلملاب ةناهالا قلت
 دنع هضورع موتي ناك امم لقثأ بئاصلا نم لامال

 نود ًاراع سفنلا سبل نبملا . مدقالاو ةعاجشلاب لحتلا

 . هيلع ةمحو ةيكز حور لك دنع رجأ توم هنم برقلا

 تانكسملا ف شيعلا فظشو البس تالذملا”رعو نابلطا ىزي

 ابعنو اهفر

 ماللا ١+ تي" حرطام م هيلع ناو ليا



 ممم "© مس

 ١ ضار هنكلو ةظلح للك يف تولا ةرارم عرجتي لبال
 ' هابحالارثالو ءادعالا رصبت نيعالإ هل قبي ل ناو لاح لكب

 هنأ نظي وهو "ىث الب ةعانقلا ىف "ىش لك عاضأ هتايح هذه

 ' 1| 3 لادا (نيجلا وعام) . ةينلا لصحو ةيئبلا كردأ

 ' انكو هللا ابلمج ىتلا دوجولا ةظفاملا ةوقلاب هذي ةيحوراا

  رهوج ظحول ول ةريثك بابسأ هلو ةيميبطلا ةايملا ناكرأ نم
 'ا 1| ثفوملا نم فوللا ىلا عجدي هنا انيأر اهنم لك

 نط اب تا

 اناس ا ا ا

 ١ .تقو توملأ سيل * حور ىذ 0 ريصمو ىح لك لام

 | | ااذرآو ةأشنلا ني ايف هنكلو لمت ةعاسالو قر

 ردقم الإ همامي الو ةظأ- لك ىف بقترو نأ لك ىف رظتن

 امو ادق سكيام نقل ردت او) هكاع لج لاحشلا

 تولا نم فوملا د.ثي « ( توع ضرا ىأب سفن ىردت

 نو ننلا بس لئاقلا ضرأا اذه سفنلا ثروي دح ىلإ

 ريخ نم ناسنالل هنا هدعأ امنع لوبهذلاو موتحلا ريصلا

 )017 ايف ةبوهوملا هاوق فرص اذإ ةرخآلا ةداعسو ايئدلا



١ 

 قط 1 كح

 ةايحلا ايقاو هللا هلعجام نظيف نافالا لفغي مع * هلجال 0
 نأ لهاجلا ببحص « ءانغلا ىف ايس مادقالاو ةغاسشلا ولو

 هيدي نيب امل ةدحاو هرظن نأ مم ًارطخ ةوطخ لكف
 مهلاماب زوفلا نم ىلاعلا بالط هلانامو ةيناسنالا راث آلا . 1

 فواخلا كلت نأ هل فشكت مريس ىف بعاصملا نم اوللذانو
 هتنشغ نيطايش سواسوو ثناليغ تا وصأو ماهوأ ىه اغا

 * هتهر> ربخ لك نمو هتدص هللا ليبس نعو هتشهدُأف

 هب لاتغتل مايالا لئاوغو رهدلا فورص هيصنن خف نإملا

 ناطيشلا ةلابح وه .بوعشلاو ممالاهب مهتلتوناسنالا سوفن

 الو ءاذيم وهو - ليس نع مدصيو هللالسا) ٠
 الو هادبم الإ ءاقشال .ةميمذ ةلصخ لكل اشنمو

 هيجومو' هثعاب وهو الإ رمك الو ةئمود رج وخوا 0

 شويجلا مزاه .تالصلا طباور مطقمو تاعامجبا قزم

 ىلإ ةلالخلا ءامس نم نيطالسلا طبهمو مالعألا سكبمو

 بورملا ىف ةنايحلا ىلع نينئاخلا لمحت اذام * ةنابملا ضر

 ءامندالا ىدبا طسي اذام * ني وه 0 * ةينطولا

 لاثملادمب مهوتياعر * نيملا وه سيلا * ءاشترالا ةئيندل



 تع

  هفوملا ىلإ ةقيقملا يف مجررقفلا نم فوملا نأ لمأتف
 2 اذه ريتمت نا كيلع لهس *« نجلا ةلع وهو توملا نم

 ' 0001 :ذفلا ضارمألا عاونأ رئاسو قافتلاو بذكتلا ىف
 00171 راف ىذ 6 لع راتشو راع نيملا «ناننالا

 نولمٌويورخآلا مويلاو هلسرو هللإب نونمٌؤي نيذلا ًاصوصخ
 ىنبني * ابرك اماقموات> ًارجأ مهلاعال ءازج اولاني نأ

 دعإأ مهنيد ار فيقع ةيمالسالا هللا ءانبأ نوكيا

 - مئاولا دشأ اهناف ( نيجلا) ةئيدرلا ةفصلا هذه نع سانلا

 ظ ءارقرلعي * هاضرالإ نوغتب ال مهناو هلل ران دا

 ندحتماو ناعالا ةمالع توملا يح لعءج دق هللا نا نارقلا

 .نينمؤتب اوسيل نم مذ ىف لوقيو نيدناعلا بواق هب هلا
 اوناوةالصلااومسقاو ميديا اونك مهل ليق نيذلا ىلإ لا)

 ,سانلا نوشخم مهنم قيرف لاتقلا مهياع بتك اماف ةاكزلا
 .لاتقلاانيلع تبنك مل انبو اولاقو ةيشخ دشاوا هكا ةح

 لييس ىف مادقالا#تاياالا 15 ( بيرق للا ىلإ انترخا الو

 7 ةمس لوأ هتلك ءالعإ ىف حاورالاو لاومالا لذبو قملا

 ١) ماقت نأب ىملألا باتكلا فتكي مل* نونمؤلا اهم مسقي



 ا

 ام كلذ ليج ل هددت ةاكزلا ىلؤتو ةالملا ٠

 ليلدلا'لمج لي نوقفانلا نورفاكتلاو نوتموال هل كان |

 لب ىملآلا لدعلاو قملا ةلكءالعا يف حورلال ذب وه درثلا -
 نظيالو * هدقف دنع هزيغل دتعلال ىذلا دي>ولا نك رلا هدع

 بلق ىفنبإلا نيبو ىتالسالا نيدلا نيب محبا نكي هنأ ناظ
 لثع نيذلا اذه نم ءزج لكو اذه نكم ب و دانا

 لختلاو هلل صالخالا هدامع نأو مادقالا روصيو ةعاجشلا
 نقوب نم نمؤأا * هاضر لاصحتسال هاوس ام عييمج نع ٠

 نعأطبتلا هديفيالو ءاشي فيك اهفرصي هللا ديب لاج آلا نأ.
 ةقيقد مادقالا هصقنبالو لجالا ىف ةدايز ضورفملا ءادأ

 نآامانيينسللا ىدحا الا هسفنب رظبشسال ب 0

 ه>ور دفئا و اديبش أن رقم ت وعنأ اما و 1 6 0 شيعنإ

 + نييرتملا ةككالملاو نيسوركلاب قجتابو نسل
 انديس هب ءاج اع ناعالا نيبو نيملا نيب عمج هنأ م وتب نم

 بعلو هلقعل ررغو هسان شغ دقف مسو هيلع هللا ىلص دمج

 نم ةيآ لك * ىش ىف داعالا نم سنا وهو هسوه هب

 اذمل ه8 ناعالا ىوعد ىف هبذكب 'نابملا ىلع دبشت نارقلا

0 



 را

 )0010| اورك ذيو ىللاب اوعدضي نا ءايننالا ةثرو . نم لمؤت
 . ىعتاو هت هتك ءالعال مادقالاب رمالا نم |هيف هللا عدوأ امو هللا
 2 .يفو كلذ تاجا ماذا ف دعاتقتلاب ىطابتلا نع

 ا( لارإ] كلاذب رمالا) ةضيرفلا هذه اوماقول ءاملعلا نا نلطلا
 ا نييبتب ةفاكلا وظعوو ًاليلق انمز( ركتلا اذه نع ىهنلاو
 0000000 كا نقنأ ىفايئايحاو فرشغلا نارقلل قامم
 700 | [دبشو رغدلا دباءركذ قي ةللا اذه ىف ار كلل
 6 « ربك الا هللا دحم وهو ايئدلا هذه ىفافدح هيف مجرتسل

 نم :مهتدئفأ ىف نكمت ايو مهفالسأ نع اوثرواب نونمؤملا
 )0000 وو هيبتتلا نم ليلقل الا نوجاتحمال دئاقعلا انآ

 '07 اد رقشت اودرتسف دوسالا ةضن نونمتف رك ذنلا

 ًادوم (ماقم هللا دنع اولاتيو ادوجوم



 تلو ١

 . اوقرفتالو ًاميمج هللا لبحت اومصتعاو

 ىلع انابنو مهماعإ ف هوذو مهيد ىف ةدش نيماسمل نإ

 قثوا مهديقع ىف ناو لالا نم مادع نم اهب نوهابي مهيقني
 مهسون ىف خسر امنو * ضعبب مهضعل طابترال بابسالا
 ةلافك لسو هيلع هللا ىلص مييين هب ءاج امو هلقب نافالا ىف نا

 نيتداعسلا مرح دسقف ناميالا مرح نمو نيرادلا ةدامعسبل
 نوقفشي امم دشأ هنيد نم قرمي نأ مدحأ ىلع نوقغشيو

 ا مهثاملعف ىه 6 هلاملا هذهو ءانملاو توملا نم هيلع
 * عاقب 55 ةيشاعا ىف مهنم صخش ىأ عمسول ىتح مهتماعف

 مالسالا ة ةمدنب سو نك ًادحاونا الهاجو ا ناك اع شر ألا

 لص نم تقأر هنيد نع ابص سنج ىأ نمو رطق ىأىف
 عاجرتسالاو هلقوملاب جبلي فسأتو قرح ىف ريما اذه هيلا

 ميج ىلعو هب تلزن نم ىلع بئاصللا مظعأ نم هلزانلا دعيو
 خيران ىف ةثداملا هذه لثم ترك ذ ولو هنيد يف هكراشل نم



 ا( بطنلا هزقتسإو نايلتلا نم همدو بارطسالا

 ا” د نع قمح وا تيرغ نع ثدحم 26 ىاراف لل

 ' دنع نوبلاطم ةحبرصلا امموصنو مهملرمث مكحم نوماسما

 | نينملا ىقنيدحتملا نيبالو مديعبو .ميررق نيب قرفال كلذب
 0 دحاو لك ىلع نيع ضرف وهو هيف نيئلتْخْلا الو

 م ماثاآلا مظعأ عيمللا ىل ء ناك مهتز وح نع ةياملاب موق موق
 : 1 لذب ةبالولا ظفحو ةياجلا ليش ىف مهضورف ( نمو

 1 حاب الو بطخ لك ماحتقاو بعص لك باكت راو حاد لاو

  اولاني ىتح لاوحالا نم لاح ىف مهلاغي نم مم ةلأسملا ممل
 ” بلطف ةعبرشلا تذلابو + مريغ نود نم مهل ةصلاخ ةبالولا

 ' نع للا زججع ول دح ىلا مهفلاخي نم ىلعمبنم ةدايسلا
 ١ هبرح رادنم ةرجحلا هيلع تبحول هريغ ةطلس نم صلختلا
 ' ىلا له اهفرمي هيمالسالا ةميرشلا ف ةئبثم دعاوق هذهو
 ' | 2]] ناوعأو ءاوعالا لهأ تاليوأت اهم رينبالو

 هفته فتاهب مهنم دحاو لك سحب نوماسلا «نامز لك ىف



 ا
0 
1 

1 

 ءاغا» أ نحل

 هيلع ضرغي امو ةعبررششلا هب هبلاطت اع 0 هيماج نيب نم

 عمو هنيدتاماهللا نم هل قب ىذلا قمحلا فتاه وهو نامالا

 امعةلذغ يفمهضعب مايالا هذه نييدلااذه لهأ ىر اذه نك 7

 (ناتسج ىأي] لهاف يضمن هلملأيأل نواايالورخ " الا ضعبلابرلي

 3 يلع( ( ناتسنانفأ ) ىف (زيلكن الا ) تاكرح نوري اوناك

 ىلع ةرسعل مف نوكيت الو شأج مه شجن ال و 9

 ىف زياكنالا لخادت نودهشي اوناك نويناغفالاو مهناوخإ

 زيلكنالا دونج ناو نولمامتي الو فورجضي.الو سراف دالب

 كنتو لبعتت ابايإو اباهذ (ةيرضلا ىطارألا .١ شن

 مهامد ىراح ىلع نيف رشملا مهما وخاسوفن يف ةوخم ىرتالو

 موقادحأ ترج | نيذلالب مينيقال ساهرا نيعماَنلا لي

 نعو ينال نعو مهلجرأ تحنو هيبتا نبب اهدهاشم نم

 ةيعادب مهساسحأو دئاقعلا كلب نيماملا كس * ملئامش

 بجعلاب ىضقيام اهياع مه ىتلا ةلالا هذهمم مهسوفن ىف قا

 + ةنم الم ذقن سبسسلا نابي ىلا قوشيو ةريطا نا
 تاكردملاوتامولعملار اسوةيفيدلادئاقعلاوةيلقملاراكش ١
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 1 اهنبثت لامتالا نكسل ميكملا زيزعلا ردقتب ردصت 0

 ' ةكللاب هنع ربعي ام ريصي ىتح اهلع ل
  ناسنالا نا معن همم الث: ىتلا راث الا هيلع تترتتو قلكلاو

 000 | |رع ىلا سكمنيام نأ الا هدئاقعو هركفي ناسنا

 ظ 0 لانا دشاةيف روي هساوخ تاكردمو هرظن دهاشم

 0000| قراهل نوكي ركف لكو اركسف ثدح دوبش

 . عطقني الوركفلا ىلا لمعلانم دوعي مث لم ًأشني ةيعاد لك
 - حاورالا تمادام راكفالاو لامعالا نيب لامفتالاو لمفلا

 ' لآ و رخالل نا ه دامسرخ الل وه ليبق لكو داسجالا ىف

 تاصتعالا ىامل رثأ الو. لقملا دنع ةروص ةيارقلا سن

 ١ تاجاملا هيلا ىجلتو تارورضلا هيلع ثعبنامالولءاحتلالاو

 '' لع ااشتو مفانملا لين ىلع ةبصعلاو ءابسنالا نواعت نم

 دعت ةرصانملاو ةرفاضملا ىلع مايالا رورك دعو راضملا عفد

 ' لول وج الا ةيقياهراثأ ىف هفرصي اذخأمسلقلا نم ةبسنلا

 - هبيصي امل باقلا ةضاضغو بيرقلا نومب سفنثلا طاسبنا

 ' ةيعيبطلا تانئ ادجاولا ىرخات ارا ةيكن ىلا ميض نم

 ' هرعأ هبتشا لب عبشلاو ىرلاو شطعلاو عوملاو ساسحالاك



 د

 دعب بسنلا ةلص تلمهأ واق ايميبط هدمف نيرظانلا ضعب ىلع
 كافر الا مك ةايحلا تتارورض عدتمواج لكلا اوبن ش

 سلا بحاص دجو وا اهدك ديو ةلصلا كلت نكس ان لإ ٠

 تهذ كلذ ىلإ ةرورض هنأللا و هب ريغ ىف هرهاظي نم ١

 لقعلا ىف ةرود الا امم قبب, ملو ةيبسنلا ةطبارلا كلت را
 لعو * تالوقنملاو تاياورلا نم تاظونحلا ىرحم ىرجتن

 رشبلا نيب ةطبار ىوقأ ىهو سنلا ةطبار ينانركذ املاثم '

 ىناسنالاعامجالا ىفرثأ املىتلا تاداقتعالا فرمالانوكي ٠

 ىركفلا دقعلا حصن اذإ «ض.ءبب هضعب طابترا ثيح نم
 .هحراملا هيلع مبطنت لم ىلإ ةيعادلا ةوق وأ ةووزرشلا» 1 ام

 ةئيه نوكيي ىتح ركفلا ىلع هريركت رثأ دوعيو هيلع نرتو
 انا را ك4 اعتم نوكي ناف الكف نء الكشو حورلل

 تافتلالا دنع ةركاذلا ىف حولي مسر هل ةيماعلا روصلا فدع ٠

 نيعب أهف رظنلاو ةنيبلا لوصالا هذه ربدت دعب # ًاتمدق 5 2

 هيف مام ىلإ نيماسلا نوكس ىف ببسلا كل رهظي ةمكسحلا |

 مهتاوخإ ةرصن نع مهتطابت ىف ةلحأاو مهنيد ىف مهم دش عم 1
 نيب ةعماج نم قبب مل هناف مث دئاقع ىف سانلا تبثا مثو ١



 آ 00 | راج ةدرجم ةينيدلا ةديقفلا الإ بلخالا ىف نيماسملا
 . اربع ًانعب مهضدب رجهو مهذب فراعتلا مطقتناو لامع الا

 | المو دئاقعلا ظْفح ىلع را ا ه ليمج ريغ

 ” ةييغ ىف كرتلا ملاعلاذ لسارت الو مهنيب لصاوت ال اهلإ سانلا
 3 ىدخلا ملاعلاو مهنع دعبي نم الضف ىزاجملا ملاعلا لاح نع

 " لها نمءاماعلا لب اذكهو ىتاغفالا ملاعلا نوؤش نع ةلفغ ىف

 اانوكي مالا مهعمجت ةلص الو مهني طابت را ال دحاو رطق

 - مهدحأ نيب ةبارق وأ ةقادصك ةصاخ عاودل ةماعلا دار

 " ميتيبانأالا لب مح ةدحوالفةيكلا مهتيحف ام رخو
 ١ الك  هسأرب نوك هناكاه زواجتي الو هسفن ىلإر ظنيو لكو
 | كلذُك تناك ءاململانيب نارجعلا كاذو ةوقحلا هذه تناك
 ' لركن الا بجنب سيل ا« نيملسملا نم نيطالسلاو كولملا نيب

 . *«نينامملا دنع شك ارمل الو( شك ارم.) ىف نيزامعلل ةراقس

 م ةحيمص تالص ةينامملا ةلودلل نوكست الأ بيرغب سيلأ

 1 اذه*قرشلا ف دلل ىف فئاوط نم مهريغو نييناعفالا

 ١ ”نملللا مع براوغلا ىلع لابملا لاسراو و عطاقتلاو ربادلا

 .دلبو دلب الو موقو مهم موق نيب هقالعال لاقي نأ حصص ىتح
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 مهند 1 بوعشلا ضعإ نأ ساسحالا نم فيفطالا |

 عراكفأ مقاوم نوقرعت. اعرو مداقتعا لثف كودتتعتو /

 اذهو ماعلا جتيجملا مسوم ىف ضعبب مهضعل قتلا اذا ةفدصلاب 1

 ردصلا ضانقتاو فسالاىلا ىعادلا وه ساسحالا نم عونلا ظ

 هتلم ن .,2, ىنجأ دب ىلع دم - عايضلا ليسوع لا

 ةلم ا هتدضاعمل ضوبنلا ىلع ثعبنيال هفعضل هنكل

 نم هب. لزنف جازلا حيح ةينبلا ىوق ميظع مسجك مالسالا

 رئانتلا تعادتف هئازحا نيب مائتلالا فعضاام ضراوعلا

 ةئيه لح.ضتو هدح ىلع نوكت ءزج لك داكو لالحنالاو

 ةيمالسالةلا|طباور ف فعضلاو لالحنالا اذه ادب ه بلا
 ءافلخلا عنق امقو ةفالخلا ةبت رم نع ةيماعلا ةيثرلا لاصفنا دنع

 هقئتلاو علا فرشاو ازوجي نأ نود ةفالملا مساب نويسابعلا

 ىضر نودشارلا ناك م هعورفو هلوصأ ىف داهتجاو نيدلا ىف

 ةيادبنم الملا عشتو سهاذملا كذب ترثكف نع هللا

 ند ىف ليثم هل قبي مل دح ىلا ةرجهلا نم كاثاا نرقلا

 ماسقأ ىلا تمسقتناف هفالكلا ةدحو تماثنا مت نايدالا نم

 ةيوماو برغملاو رصم ىف ةيمطافو دادغب ىف ةيسابع ةفالخ



00 
 "تقشناو ةمالا ةلك اذه. تقرفتف سلدنالا فارطأ ىف

 ' كطقن كاملا ةفيظو ىلإ ةقالخلا ةيثر تطحناو اهاصع

 ' نويئادي ناطمللاو كللا بالط جرخو سوفنلابنم اهتبيه

 ' دازو ةفالللا بناج نوعربالو ةكوشلاو ةوقلا لئاسو نم
 - ناخريكنج) روبظن مهنب حئاشولا تعطقتو ةدش :فالتخالا
 - ىتح الال ذاو نيماسملاب مهعاقياو هدافحو ( كنلروديت )و
 : .تمصفتاو ةيلكلاب لءشلا قرفيف يسمن نع مولهذأ

 ١ هنأشي لك درفناو ًانيجج ءاملعلاو كولملا نيب ماثتلالا ىرع

 اقرف سانلا قرتفاو داحأ ىلإ ممجلا ددبتف هيليام ىلإ فرصناو
 ١ راثآ تفعضف بهذموأ كام ىلإ امإ ًايعاد عبتت ةقرف لك
 | كلاقل] لغ ثمبتو ةدحولا ىلا وعدت تناك ىلا :دئاتملا

 - لزاخم اهيوحتأ ةينهذ ًاروص اهنم لوقملا فام راصو ةجيشولا
 نم سفنلا نثازخ فام ضرع دنع ةرك اذلا اهظفحتو لايملا
 | للذي ةرسحو فسأ الأ اهراآ نم قبي ملو تامولعلل

 0007 | 3 نيماملا ضعبب تئاصلا لزتتام دنع بزلقلاب

 ' امو نامزلا نم لوط ىلع عماسملا ىلا رطخلا غابيو ءاضقلا

  تاومالا ىلع نوكسي اك تئافلا ىلع ذزملا نم عوبالا وه
 <: .. :- :٠ لييبا“ نا از نو ريشي نسا



 #2 ” ل ير
 4 ) ل

 . ١

 راق, لد

 مفدت الو. ةلزاتلا كردت هكرح ىلإ اوعدبال ترانا

 ىتلا ةل ةثارولا قحب ًمايق ءاملعلا ىلع بجاولا ن ل

 كارا ءاحالل 1 وضبا قا عزاعلا نآنسل لعاب «اونرق
 نيكس كاملا ف مقو ىذلا فالتخالا اوكرادتيو ةينيدلا

 قافتالا اذه دقاعم اولمحيو نيدلا هيلإ اوعدب ىذلا قافتالا

 ةسردم "قروضا لك نو ىتح مهسرادمو مدجأسم َْق

 ةقلحك اهم دحاو لك ريصنو ةفاحرلا ةايح حور ًاطبهم

 هتزحل برطنا انارطأ دحأ ربها اذ ةدشا )00
 اطايزراولا ةعاألاو ءاباطلتاو كلا طلقارل رخآلا فرطلا

 زكام م نولعجيو ضعبب مهضعل ضرألا ءاحنأ عيجج ىف

 نوذخأيو موئدحو قو 0 عر

 رالعالا ا كلم 0 0 1

 نونكمتي ثيح مارملا هللا تب دبعم اهفرششأو ةسدقلا
 تاودعلا عراوق نم هظفحو نيدلا رزأ دش نم كلذب

 بناجالا قرطتو لاخلا ثداحض رعاذإ ةمالا تاجاح مايقلاو
 رشنل ىعدأ كلذك نوكيو اهنأش نم طيح اعب اهيف لخادتلل
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 م هتعدي ك ا تاقيطلا نيب 0 وعلا 00 عدبم عدب ا ل

 | نيرصبتملا ىلع فاخم سلو ةماعلا نيب اهرشن لبق اهوحمو

 1 |هاشغياممند لعاهرادتقا دال راعو بالا وق ىماذه بقيام

 7 هجوتت مل ذإ فسالا ةياغ فسأت انا الإ * لزاونلا نم

 - ىههو ةليسولا هذه ىلإ نيماسملا نم ءالقعلاو ءاماعلا رطاوخ

 , ا مايالا هذه ىف اهيلا تفتلا نإو لئاسولا تا

 1 نم مهئاماعو نيماسملا كولم نم انؤاجرو * ةريفلا تاي

 01١) اوناوتي الو ةثملا هذهاوديؤب نأ قاحاو ةيجلا لهأ

 | 0٠ اال لاي براجتلا مهتسراد دقف مهتيتش مدجو مهج
 000 7 لإ ةاعدلا اوكي نا مهيلع ريكملاب وه امو هيلع

 : اوفرعتيو مهن ةب رقم ىلع وه نم فك الاب اوما

 1 /ىشخيام وأ ةدئافب مهلمو مهنيد يلع دوعل امف مهضعب لاذع

 ) اودأ دق ليلجلا لسلا اذه نو كك رف ها

 6 "0 لا الاو. قاب قمراو .ةدامس اويلطو ةضيرف
 ريصأا هلل



 لا 0 ل

 نعبأرلا جلاقملا ظ

 دحر فمهذن واول شغتفاوعزانت الو هلوسرو هللا اوينيلعاو 2

 'فقالا ترللا ةطقن نيبام مالسالا ةيالو تلظأ

 نم نازاق نيبام ضرع ىف نيصلا دودح للع ىناكنوت ىلا

 ارا ءانوجنمالا طخ تح بيرد ريس نو لايعلل ةهح

 اهيف ممل ناكو نوماسملا اهنكسي هرواجتم ًارايدو ةلصتم
 كوام مهنم كلما ناوصب ذخأ * بلاغيال ىذلا ناطلسلا ٠

 مز ناكام اليلق الا ضراالا ةرك مهتكوشب اورادأف ماظع
 « ميلئاق ىلع لوق دري الو لع محل سكني الو شيج مهل
 كي ىف مهسراغمو مهتبانمو ةيقالتم مهعالفو مهيصايص

 ةردملا ىضار ألا ) مهفايخأو ( ةعساولا ةلهسلا مهي اواو

 كاتصأ ةسلاح تاينلا عاونأب ةيهدزم ةيبار ( لباب نغ

 لسا تناك مهمدهو نيماسملا ىدبأ غنص اهي راجشألا

 عئافصل ان مهابث نا رمعلا دعاوق نامآ 000

 معلا رودبو لضفلا سومشب اهرخافتو مهعئادبو اهناكس

 مواعلا ىف ىلعألا ناكملا مهل لاجر نم ةيادحلا موجنو

0 
0 

 5 ظ
30 

2 
 رين
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 1 3 د داس كلذ 0 راع ليفطلا ناو

  رئاسو ة ةسدنه لاو ةئيهلاو بطلاو ةءكملا ىف ءاماعلا مادقأ

 . ةماع تناك ىتلا ةيعرشلا مولعلا نع ًالضف اذه ةيلقملا يلا
 . ةملكلاب قطني ىسابعلا مهفيلخ ناك # ةلأا تاقبط عسيمج ىف

  ملتعأ صئارف اهم دمترو نيصلا (روغقت ) اهل مصحف

 ” لثم ةطسوتلا مهنورق ىف مهكولم نمو ( (ابروأ) ىف كولملا

 " نيدلا حالص )و ( قوجللا هاشكلم )و ( ىونزئلادومح)
 . (ناكروكلا روميت ) لثم قرشأا ىف ممنم ناكو ( ىبويالا
 1 ( ميل ) ناطسلاو ( حتانلا دمت ) ناطلسلا لكم مرقم قل

 "وطي ملو اوضق لاجر كئثوأ * ىنامملا (نايلس) ناطلسلاو
 .نيماسلا ليطاسالا تناك# مهرثأ حمي مو مهركذ نامزلا

 ' طيحلاو رحالا رحبلاو ضيبالا رحبلا ف ىرابتال ةدايس

 اديس ١ رامز ىلإ راخبلا كلتىالملا ةملكلا اطوب ئدتجلا

 . ناطلسل نولذي م مهلضف توكللل نونيدي مهوفااح ناك

 01 اولوو ىتلا راطقالا كلت َدولَع مهم وبلا نوماسملاو مويلع



 ١ هاش 1

 ل

 دس اياب دس '

 اهدارفأو نويام ىتئام نع صقنال مهلا مهاب نع ظ

 عجشأ مهيد دئاقع نم موبولق تبرشأ اب يطق لك ىف ا

 سانلادشأكلذب مهو مهرواج نم توملاىلع امادقإ اعبر ظ

 نآرقلا مهءاج « لطابلا اهفرخزب هالابم مهلقأو ةايملاب ءاردزا

 بيعيو مهدئاقع ىلع ناهربلاب نيرظانلا بلاطي هتايآ كدب
 لئاضفلا ىلإ وعديو ماهوالاب كسقلاو نونظلاب ذخالا
 رذبو قحلا ميئارج مهراكفا ىف عدواف تافصلا لئاقعو

 ةبنأو القع رونأ مهنيد لوصأب لضفلا روذب مهسومت يف
 ترغأو ةيناسنالا تالاكلا لينل ًادادعتسا دشأو ًاتهذ

 نم موسفنال نورب اعرو « قالخالا ىف ةماقتسالا ىف

 قداصلا مومانك ناسل ىلع هب اودعو امو فرشلاب صاصتتخالا

 نولطبملا هركولو ممججأ ملاعلا نّوش ىلع مي راهظإ نم

 مهنم دحاو ركقي موحيالو مهيلع مهريغل ةطلسب نونعذيال
 ةدشلا نم تغلب نإو ماوس نم ةوطس ىذل عضخمب نا

 بسسحي دئاقعلا قطانع رزؤلا ءاخالا نم منيب الو تغلبام

 ةطلس تح هتلم ىب نم ةفئاط طوقس نا مهمنمدحاو لك

 هنادجو هب رعشي ساسحإ كلذ * هسفنل طوقس ناجالا



 01 .ا تبسرو صاغ 0 اعو الدم هس دجال

 هاهي اولاتو مهيد اهيلا مدشرأ ىتلا ف فراعأاروذج نم

 لرب نان قد 1-5 لودعل مملود كاوفنع قىلغالا

 : 3 اللا مهفصو اذهو لوالا 0 كاذ لضفلاب ممردجأو

 ش ا 77 مهريسس ىف اوفقو هاك اذه عم مهنكلو

 الإ ةدئاماابف اوناكنا دعل 0 لفراعلا و مهريغ

 نأ عم اهيشاوح قزمتثواهفار امأ صقتنت مهكلامم تذخأو

 . لمميو مهتلاخم نم ةلهلل اومدنألانأ ميويلع مسرب مهتيد

 / .ساسملا انآ كالو ئدؤب ىذلامهيلع 6 راثئتسالا ىلع

 : مو ضرالااوث ريذأب مهل دعواوسن له#* ملا. او مهيدي

 رامظإب ممل هللا تكتب نع اًواتع وه« نوطلملا دابلا

 . اوهس له « نومرجلا كذلز نوؤشلا رئاس ىلع مهنأش ظ

 1 نيلادخأو مهدفنأ مهلك ءالعال مهن ئرتشا هللا نأ نع

 1 | كلام ةنمالسالا دي اقعلا 3 ل « ةنملا مهل نأب

 . ةينبدلا دّئاقعلا ىف ءاوسو مهتدأرإ ىف ةكاح نيملسلا بولقل

 5 هتتلل دجوي من 0 ماع ترد راسا

 اس

0 
0 



 داطتشلاوب رى. 1

 الا :نيملسلا ةيسنع الا[ انبات مويف كلملا بالط 5

 ةليبق قف .ءاسؤلا ددمتلا مهيلع ةكلملا ددعتف مهنيد ىف ظ

 نما رالف هبت عم دحاو سنج ف نيطالسلا ةدحاو

 مصخ لك ةرهاظع ةفاكلا راكم اولكشت تاناغلا ضرامتو

 مهضعل ربقو ةبلاغلل لئاسو ةئيبتب ةماعلا اوملأو م

 تاعزانلاب 2 هبشأ ىهو تابلاغلا هذه تدان ضع

 الضف مئانصلاو مولملا نم اولان اع لوهذلا ىلإ ةيلخادلا

 قرتلا نود راس الاو اهنم اولاني ملام بلط ىف ريصقتلا نه
 هبقعو حايتحالاو ةقافلا نم هارئام اذه نم أشنو اهيلاوع يف .

 ءاسسالا عزانت بلجو ماظنلا ىف للخلاو ةوقلا ىف فعذلا
 مهسفنأب اوبلف اصعلا قاقشناو ةملكلا قرفت نيملسملا ىلع

 ءارمأ نم ناك اذه * مهيلع ناودعلاب يناج الا ضرعت نع

 ىف نيدرغنم اوناك ام دنع حدافلا ررضلا هيفأم عم نيملسملا

 برض نكلو للملا نم ماوس اهيف مهمراحيال ىغولا نيدايم

 نكملو نامز الا رورميءارمالا كئلوأ سر ١

 تلخو ىوهملا عم اوبلقناف لطاب عمطو صرح م.عابط ىف

 لكلا ءاسار عرامألا باقلألا وعنقو لث ؤملادجملا تاياغ مولع



 "دل راوطأو ةخفحفلا رهاظم نم ءامسالا هذه عبتي امو
 ينال ةالاوم اوراتخاو نامزلا نم ةدم شيعلا ةموعأو

 عه 000 ةالاّولو ملا نيدلا ف ممل مهل فلاخلا مع

 - لئازلا ميمتلاو ىلابلا حبشلا اذهل ءاقبتسا مهنلم ام ءانبأ





 م ةفيحص ىناث ءزح



: 

 موحرملا
 هدبع دمحم خيشلا مامالا ئاتسالا



 مرت

 ل ىلاعأ نم نيديقف نيوبأ نم ميركلا ديقنلا 1

 "ةماعلا 00 لا ببرم ناك ةيبرغلاب « هرصن »

 1 فيضلا مارك او
 ” تريظد رع نم ةعلاسلا غلب اماف 6 ماعلا 8

 - (ءالف نوكب قولكم نا هل بأ أش قدك الامام هيلع

 7 قلتخاف هيرقلاف بانك ىلإ هلخداف هبلعي نأ ءاش لب هتوخأك

 آ0| |١ ةيرثلا لها نم ادحأ عذي ملو اهركم ديقنلا هيلا

 ' هيلع ىنأي ناكف حالف هتوخإ كلس ىف همظني نأ هيبأ ىلا هب
 1 ادع نع ةعبتتلا تاكو : ارارصإ هبيلم' لعرصيو كلذ

 0 ا آلا اذه ثمل هللا همحر ديقفلا نا كاذو

 ! افرح هيقفلا قلي امم ظفحمال
 ا .ٌءربلف ىدم الا عماجلا ىلإ هونأ هلخدأ 18444 مأع فو

 0 هملف . لوألا لعم اهنم ةجيقنلا كاك ىرخا ننس كالا هب



 تا : 5

 نيم هربا دين :

 ائيش نقلي امم ىرديال
 نع ىقوعي ناك ىذلا نا كلذ ليلعت يف ذاتسألا لاق

 لوألا . رومأ ةثالث نوتملاو حورمشلاهذه نم دوصقملا مهف
 لئاسولا دوجو مدعو احالف ىنوخا ثم وك 1 نأ ىف ىتبغ

 ثيحب ندر اظن لالخإ ىناثلاو . علا ف ىيغر َّى

 : سنجل اون ماكي هيل يري رووا تع

 ةيذخ الا مدعم ةقياضم نم ةبلطلا هيلع قفتاام كلاثلا

 مكتوبا لالحالا

 ”هسفش الخ هنيآ ةدارإ نماصاتم دات 1| ملاملف

 حبصأو هيلع كلذ دعب رم الا نابف هئاكذو ه 6

 ةدقعملا سوردلا هذه نم دحاو مون ف هلل همحر هلصحما

 ىورب اممو . نيماع وأ ماع ىف هاوس هلصحم املثم ةشوشأ

 ىف ىوارفكسلا باتك سرد ىف رهش رمي مل هنأ هلاكذ نع
 ضعب ىف هضقانتو باتكلا طلغ نم ”ىبث هلادب .ىتح وحنل

 اهنإ لاق هنكلو هب هعم فرتعاف كلذ ىلإ هخيش هبنف مضاول
 اكربت باتكلا اذه سردن



 دكة

 هب ب رصم ىلإ ىنانف الا نيدلا لاج ديسلا ءاج م

 .نيدلا لا ديسلاو هملعو هتنسلف ال ا دنع دخل او دقملا

 رعبا لَم ىوقأ رصل هنأو هذيمالت سجمأ هنأ هنع لوقي

 ”ناكف نينسر شع رصعنيدلا لاج ثبل دقو . شيج نمزعأو
 الإ الع ًامضومر ديسلا ىتكيال نمالا هدعاس ذاتسألا

 ا لاي الا سلف الا د يا

 لاق نيردلا لاج ديسلا درط املو هركفو هئاكذ نم "ىث

 «٠ .٠ اينتملحت ىتلا ةرخابلا ًارظتنم سيوسلا نجس ىف وهو » :
 الاع رصل هاقكو هدبع دمش خبشلا تك ك5

 2 يرسل مئاقولاربرحن اهالونىتلا فئاظولا لوا قئاكو

 اش 533 لزع املو ةيرصملا تاعويطملل اوقف نيع

 6-5 هيلا ديقَقلا برق اشاب ضاير راظنلا ةسائر ىلونو

 دهج لذبف ةيبارعلا ةروثلا نم ناك ام ناك مث ًاراشتسم

 هلتقب ًريثك اوم ىتح اهتبقاع ءوسب ابلهأ عانقإ ىف

 «ناك هنأ .ديقفلا مهماف لالت>الا دعب ةروثلا تاده مث

 نيد لاجديلاءاعدم : ماعاهيف ثبلف ماشلاىلإ قتاشار را

 |( ا رلاةورعلا) ةديرج اهب ردصأف سراب ةنيدم ىلإ ىنامفألا

 م دعو تتينسرون 0 2: و ا ول ا“ ها



 ا

 نيمفةيرصلاةموكحلا هنءارب تنبت نأ دمب رصم ىلا داع مث

 ةمكحم ىف ًاراشتسم من ةيهألا مك احلا قناع ا
 ةمفانلا هلامعأ امأ ةبرصملا رايدلل ًايتفم نبع مت مّ فائثتسالا

 فيرشلا نآرقلاهسيردت اهنم ركدن نايب اهبطيحال ةريثكف
 ايماع اينو ريشا نك لي هبلا هقبسل 1 ام

 سلع ى.هلامعأ اينمو .نوقبادبلا هان امانا ارسل

 ىذلا فيلأتلاو ءاتفالا ادع اذه هتانسح لكىهو ىروشلا
 درلا بير علو( مع) ءزج ريسفت و ةريهشلا ديجوتلا ةلاسر اهم

 لامع الا نم هللا همحردحلا اذه دنع فقي ملو . نييرهدلا ىلع

 ردق ام حلصاف رهزالا .ىلا فيرشلا هرظن هجو لب ةمفانلا

 ةسردم عو رشع لغتشل وهو هروأسي ض رأ|ناكو هحالصا ىلع
 لاغشالا هذه قوف ناك هنأ مث نييعرشلا ةاضقلا حبرخم
 ةيماعلاو ةيبد ألا تاعوضوملا مظعاب تالِملا بناكي ةريثكلا

 ىلع هدر كلذ نم ركذن هلك ماعلا يف ريبك نأش هل ناكامم
 هلو . ةمماملا ىف ترهظ تالاقم ضعب ىلعو وتوناه ويسملا

 ل لك أهب عفنت درا

3 

 د
8 
1 

 ما

 م ين

 عسأو املح نك دقف هقالخأ 92 الارجا هلامعأ هذه



 حمى

 |00 هل ىس لإ ةياحوذ هدصق اف . سفنلا يركردصلا
 لباقي نأ دهتجا الإ ناسنإ هسيلا ءاسأ امو هل اهيضقي ىتح

 رهزالا ىف خئاشملا لاجتأ ناك دقف ناسحالاب هنم ةءاسالا
 انبغكاذ ىف ذاتتسالا ىأرف ةثارولاب مهم ا تا رم" قولوا

 ذاتسالاهداعأف مباع فقو ىه امنإ تابت رملا هذه نال ءاملعلل

 ف ةيمسب ممل هسسجي نآك ّئ انع خئاشلا ءااعأ درع مهبل

 وهو ذهوش دقلو . هيبحم لاو ءاو هلاومأ نم ربش لك سأو

 آو رهزالا ةلازعا بيقع ىتلا اذه عاس
 3 داو اهو اذبم مظعأف كا

 ناكو ةينطولا ىنعم هقيقح | طوال[ هيو ناك دقلو

 / -اللصإو ةمالا ة ةيقر نع هتايحر اوذأ لكف مزع هل 1

 لجرا 00 1 لد ةريثك كلذ ريغ تاتسح هلو.

 1 00 هع ساو هيملارببك ناك هللا همحر
 ٍ هلل



 . رثن نم راتخلم أ

 مالمالا رافت
 خيراتلا ىف ريظن امل دبعي مل ةعرسب

 متاخةلاسر هللا لمجف ةماع حالصالاممالا ةجاح تناك

 لاؤحأ ىف رظانلا لّدع شهدني نكل كلذك ةباع نيببنلا

 نم ةيبرعلا ةمالا هيلا عمج نيردلا اذه نأ ىرام دنع رشبلا.

 لوانتب مش ةنسن نيثالث نم لفأ: ىف اهامنا ١) ذآ

 لض كلذلو نايدالا خيرات ىف دبعي ل رمأ وهو :دحاو نرق:

 بجعلالطبفذوفصنملا هيلا ىدتهاو ىبسلا نايب ىف ريثكسلا

 ناك ام هيل ل ورع ل ىلص

 نويضتنملا بن عوممللا ةيانعالول باقعلا نم هليل ذت بعصي.



 دلل

 .هامد موسم تكنو رادلا نم اودرطو قزرلاومرحو هل

 | نم رجفتت مئازعلا- نويع تناك ءامدلا كلت ريغ هريزغ
 اهب اانذسشو نينقيتسلا اهدهشع هل تبشر ربصلا اراوحص

 سوفت اهرظنمل ليست تناكف نيبانرملا سفنا ىف 0-0

 ' نم ىرجتف ميعابط نم دسفام بوذ ىهو برلا لهأ

 " هايطالا ىديأ ىلع دوصفلا نم دسافلا مدلا ىرج ثرحانم
 ١ ثييحلا لمجتو بيطلا نم ثيبملا هللا زيدل * : نيقذاملا
 || ا ع يهب اعيمج هك ريف ضعل ىلع هضعب

 م : نورسأحلا
 ا ا نكيس»ناك نمم ةقلتخملا للملا تبلزت

 00 اوقنخمو هتتبنن اودصحيل مالسالا ىلع اهرواجامو

 . هاينغالل ريققلاو ءا املا عافد هسفن نع مفادي لازاف

 | كاماط ىف دشرلاو ليطابالا نيب قملا هناالإ هل رمابالو

 ٠ . .ضرأ ءىطو دقو ٠ ةعنملاب ززمتو ةزملاب رفظ ىتحليلاض الا
 محل تناكو اهيلا وعدت تناك رخأ نايدأ نم ماوقأ ةريزجلا
 مدئاقع ىلع سانلا اوامحو ناطاسو ةزعو كولم

 - عاونأب

 حالف ربقلا مه لا اال واحاحجن ىعسلا مهب غلبي مل كلذ عمو هراكملا
1 

١ 



 1 'ء 1

 يارب عةدحو ىلإ ةيبرملا رافقلا ناكنف مالسالامض
 هيا لس ىنلا ناكو بش ام ىف ريظن امل دهعي مو مهخيرات

 دالبلا رواج نم ىلا هبر ر. اب هتلاسر غلب | دق طل

 ءويصاتواوستماوا ءازيق دان لاو رفلا نم ةيبرعلا

 يلا ثمين رجالا ىلع ارتلضو طلال ا ىف 0

 ابلط هتباح نم ةمالا هتئس ىلع ىرجو هنايح ىف ثوعبلا|

 نولم< ممرةفو مهفعذ ىف اوعفدناف ةوعدلل ًاغالباو نمل
 اهتمنمو اهموق ىف م٠الا كلت ىلع هباول اماو مهيدي ىلع قحلا

 وهاع اهم اورفظف اهددعو اهيها لاكتساو اهددع ةرثكو

 ناطللارقتساو اهرازوابزطاعسصو تماوا مولعم

 م امحاورمشت و« نم نيم اا ل ةماقإو مهنايدأ ىلع

  ةنيدم طئارش ىلع مههساكت نم اليف هازال اقل
 ازرعدتا دكلما اوبتخ, اذإ. :نيساملا ريغ نم كلوا

 سانلا ىلع كوحلن مهاد ىلإ ةاعدلا نمد شيب رفاظلا امشيح

 مماهرو رفاظلانيد ىلع مولمحيل مهسلاحم نوشغلو مهنويب



 د # ودل

 دمعي / و نيماسلا نم حتافا كلذ مقي ملو ةوقلا مهنجحو ةباذلا

 | ةفيظو محل لوفورعم ةاعددل ناكنإ مالسالا حوتف خيرات ىف

 3 معاعسم ل او هرقل ىف لمعلا مهسفن | يلع ن وذخاي ةزاتمت

 "7 .فوفتكي نوماسملا ناك لب ؛ نيماا نيب دئاقع ثب ىلع

 يرفا ماعلادهشو . ةلماعملا ىف مهتيساحو مادع نم ةطلاخنم

 .؟ دنع اناسحاو الضف نيبولفملا ةلماجم دعي ناك مالسالا نأ

 3 : اهعم وةلم نو ور والا اعدم ناك اش

 - ةبوللالاومأألا درو تاوقالا نملقث ام مالسالا عفر
 ١ .ةا رخل ص ووا_ميصتغم نم قوقحلا عازتناو اهبأ 8 ىلإ

 0 نيماسملا رمأ غلب ملسملا ريغو ملسملا نيب ىضاقتتلا دنع قملا ىف

 2 ىضاق ىدي نيب الا هيف لخاد نم مالسا لبق. ال ناد امف

 | ةبغر الو مارك الب ملسأ هنأ ديدجلا ملسملا نم رارقاب ىعرش

 ' هنإ رومالا ءافلطلا ضعل دبع ىف ص لا ليطو اند

 0 صتقتني هنأ اوأر امل مالس الا نيد يف سانلا لوخد محلامعأ هرك ٠
 - ليبس نع دص لامتالا كئلوأ لاح ىف ناكو ةيزإلا غلابم نم
 ١ نامز لك ىف مهكولمو نيماملا ءافلخ نع فرع ةلاح ال نيدلا

 ا نم ريثك ىف ةراهلا نم مثريغو لب باتكلا لهأ ضببلاف



 دس وحد دوو

 ولاا ١

 ناك ىتح صانل | ىلعأ ىلإ ! مهب اودعصو مه ومدختساف لامخلا

 نادال ة فرح تاربشا اينابشإ ىف شيملا ةداقلا مهم

 لإ مهنيدب أهم ًارارغانروأ دوولا رحهأهنم مالسالا دالب َى

 .أاهريغو سيلدنالا دالب

 مولظأ امل مهتلماعم ىف نيمار مآ نم قاكرام 0

 ماوقالا كئلوأ ىلإ اولمم هنأ ىوس ائيش اولعفي ل مهفويسب
 0 رايجلا اك مهيدبأ نيب كدب اواو هتعل رشو هللا باتك

 اولمعتسي لو ةوعدب مهدي اوموقي لو «همدعو لوبقلا ىف مهل

 نكي مل ةيزملا نم ناك امو . ةوقلا نم ائيش هيلع مهارك ال

 لهأب نلايفأ ىذلا م. هياع تب رض نم لع 5 لقشي امم

 ناك امزود قملا هنأ مهمنقأو مالسالا ىلع ةفلتخملا نايدالا
 برعلا هلذبتملامهتمدخىاولذبو اجا ئفا هيف اولخف ىح مهيد4

 بو رض نمبرعلا ةريزج ىف ناك ام ىلع مالسالا رهظ ظ

 قالخالا لئازر نم اهبف ناك ام ىلع هبلغتو ةينثولا تادابعلا

 ءارقل ققحو ةعوقلا ةداملا ىلعاهماكسب هربسو لامجالا حئابقو

 ميهاربا هيبنا هللا دعو وه كلذ نأ ةقباسلا ةيهنآلا ىتكلا



8 
 2 اج ا صو

 '01 |وز[ءايين ًالاهءرشإت تناك ام.وه:نردلا اذه نأو ليعابساو .
 5 دائملا يلعءاقبلا ىلإ اليبسمهنمةفصنلا لهأ دحي لف اهدعب نم

 - مهموق نيب مهل ناك ام اوكرثو نيركاش هولقنف هندحاجم ىف .
 00 . ني رباص

 7 ىلإ مهكرح ام مهيدلقم بولق ىف بيرلا نم كلذ مقوأ
 ا" رفني ةديقعال : ةمعنو لربخو ةمحرو اطل اودجوف هيف رظنلا

 آ0000 03 لمعالو « قداملا ناعالا دئاز وهو لقملا اهنم ٠
 قفارملاو اصملال وبقى ةيضاقلا ىهو ةيرشبلا ةعيبطلا هلامحا

 . داكي توهاللا نم روعشب سوفنلا مقري مالسالا نأ اذار

 اهوعدبو لع "الا توكلملا اهقحايو لفسلا ملاعلا نع اهم ولعن

 عم وهو « مويلا ف تاولص سمخم روعشلا كلذ ءايحأ ىلإ
 )00 )| نم ضرفب الو تاييطلا عقْمْلا نم عنب ال كلذ

 ' دعو همشي ةيرشبلا ةرطفلا ىلع قشي 17 ةداهزلا بورضو

 ناك ى وه ساغوأ ةوهش تعز اذاف . ةريرسلا تصلخو ةينلا

 ' ابوأألا تلكو ةبوتلا ثسَح: ىم هرظنني ىهنألا نارئنلا
 اذ اذلاو نارقلا اوازقامدنع نيدللا ةجادِس مهل تدبت



 نيب قرفلا ممل رهظو مهيلا هيلفاح نم نيرهاطلا ةريس ىف
 ىلا لوصولا ىف رظن ةلوح ,قكك امو هنف لا ر

 ظ . هياعاوناك ام لقث نم ًاقانخ هيل اومرتف هماع

 علطتتو . اهافاوذ نيد ىف القع للطن ممآلا تناك

 لا ةعراسلا وع 1 مجحي ىذلا اف« انف نايا

 ؟ اهتيغر ىلا ةومابلل و يدلل

 تمفر ىتلا زايتمالا بورض نم نت بوع-شلا تناك

 نأ ابمكاح نم ناكو قح ديني ىضملا لع تا
 تاوهش امتود تضرع ىتم نييندالا نوؤشل نزو ماقيال

 تاقيطلا عيمج نب ىوسلو قوقملا ددحت نيد ءاخ نيلعالا

 ءارخل غوسيو لالاو ضرعلاو نيدلاو سفنلا مارتسحا ىف

 ئ ريمال ةميق ة ةيأب ريغص تيب مب ىأت نأ ةماسم ريم ةريقف

 هسفنل هدير تاكو - رييك رطق ىف ناطاسلا قطلم ميظع

 هذخأ ىلع ةعزملا دقع اماف ب ًادجسم هب عسويل نكلو

  دروف ةفيلملا ىلا ىوكشلا تمفر هتميق فامضأ مفد عم

 لدسع . هننم ناك ام ىلع ريالا مول عم اهيا اهني درب هرمأ

 وهو - بلاط ىلا نب ىلع لسثم, مصاخب نا ىدوبيل حمسي



 ١ لإ ىتاقتلا سم هنقوتستو ىضاقلا ممأ - وه وه نم لمت نم

 لي ءاحامم ةتاب قيس امو وه . اهدي قللا ىضق نا ىلا

 معا وهأ هيلادروهءادعأ اوناك نم ىلا هببح ىذلا وه مالسالا

 : معالو او هراضلا اوزان

 1 نم ناكفالا حور نمز لك يف نيماسلا ىلع باغ

 مهبولق رعشتست لو مه ريغ نم ءددا نب لع لبا ل
 اهنوملعتي اوناكمهف « راملامهجرحينأدمب الا مهفلاخ نمل ةوادع

 تمعطقتا اذاف . لح رب ملح ًافئاطالا نوكيال مثمهاوس نمم ٠

 "0 دا ان قناس ىلا بواقلا تمجارت سشلا بابسأ |
 مالسالا نم نيملسأا ةلفغو لب كلذ عمو ةرسايماو نيللا

 ملع ريغبو ملعب همده ىف مهنم ريثكلا ىعسو هل مهنالذخو

 7 نيصلا ىف اصوّصخ دحدتع هراشتتا ىف مالسالا فقي مل

 0 للم نم ةريثك عوج ةيؤر نم نمز لخمل موايقيرفأ ىو

 « هيلا عزمت امف ةريصب ىلع هدئاقعب نيالا ىلا عزت ةفلتخم

 7 ىلع عالطالا درجم وهامناو اهمامأ ىعاد الو ءارو فييسال
 0017 نمو . ةعرش اب لملا ىف ركفلا ةكرح نم ليلق عم هعدوأ ام

 ىلع سانلالابقاو ىمالسالا نيدلا راشننا ةعرس نأ مامن اذه
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 ا 6 ا

 1: ينل ار 10
 2 4 البي 1 ا 1

 كفالات ١ ١ نال

 هماكحأ ريو هلقست ةلوهن ناك اما ةلم ركن 0000

 دادزتو ايند بلطت رشبلا رطف نال ةلمجايو . هتميرمش ةلادعو ٠
 ىعداواهرعاشمو اهمؤلق ىلا ثوقاو ابل اصع سمارة!

 ىلا دحي هنأش اذه نيدو . ةرخ آلاو ايندلا يف ةنيناطلاىلا ٠

 ةاعد'لا ةجاح نودب: (ضلخم لوقتفلا ىلاو ذقن راسنا |
 نورثكسربلو ةليوطلا تاقو الاوةريشكتلا لا 00

 اذه . هيف سوفنلا طاقسال لئابلا سصنو لئاسولا نم

 هأشنأ ىتلا هنراهطو ىلوالا هتجاذس ىف مالسالا لاخ ناك
 دا انا شط فام مظع بناج ىلع لازب , الواهيلع هللا ٠

 ظ مولا ىلا ضرإلا

 د نأ همهغي نأ در وأ ءتفا ل
 . حقف دقف « فيسلاب الا ةعرسلا هذه ملعلا بولق ىلع فطيم

 ىرخالاب فيسلاو نيديلا ىدحابزا رقلاو مهريغرايد نوملسملا ٠

 هني فيسلا لصف هلبقي ل ناف بولغللا ىلع نارقلا نوضرعل ٠

 1 مظع ناتمم اذه كناحبس . هتايح نيبو

 تحن اولخد نم عم نييلسما ةلماعم نم هأنمكق ام :

 ' ةبيرلالبقي ال احيحص ارتاوترابخالا هب ترتاوناموهمهناطلس ٠



0 

 0 اردنا د * امناو هليصفت ىف فالتخا مقو ناو هتلمج ىف

 ا. جافالا ناكر مها ودع انكوموفأ عناد مهفويس
 00 كن ا شكلا ورش كام

 ب ةحاملا 0 لا
 3 لاقتنالا 1 0 لقعلا

ْ 

 . هيلا

 ١ ظ هارك الل باقرلا ىف لمح دقتف 0 فلا ناكر

 وحملاو ةدابالاب هلبقت مل ةمأ لك ًادودهم هب مازلالا و نيدلا ىلع
 عولبو ددعلا ةرفوو شويملا 5 عم ةطيسسبلا حطس نم

 'لمعلاكلذ تاذيجاو امل نكمت تناك ةجرد 1 ةوقلا

 دعب هندش ىف رمتساو ةلماكن ورق ةثالثب مالسالا روهظ لبق؟

 000000 5 رقع كلتف . دبر وأ لانجا ةعيس مالسالا "جي

 مالسالا غلبم رشبلا دئاقع بسك نم فيسلا اهيف غلبي مل ةلماك

 ِ ا ماسحلا ناك لب كلا دكب و اذه : لرَق ١ لقأ ف

 2 تح نؤاشيام نولوقي هفلخ نم ةاعدلاو الا ةوطخ مدقتي. ال

 ةنسلالا نعقفدتت ةحاصفوةدئفالا نم ضيفي هريغ عم هنن امج

54 

 0 ى

لذ ىف نانيفعضتسملالا ومالا 2
 6 3 ةاققسمملا تاب الك



 اناا لا
00 5 0 

 7 ا 1

1 

 عين ةأيح ليبسلس نيدلا اذه را ىف هللا ةمكح تأ

 ايامش قح نماف ةيندملا نع هللا دالب دعلأ ةيلرعلا راذقلا ع ٠

 يرسل تح دب ل ةيلم ةيبعش ةايح اهايحأف اهلمش عمخ

 ضرأألا لهأ ولعتو اهتعفر ىف ءامسلا لهأ رخافت تناك كلام

 حاور ألا نم رجحتسا ناكام هنيل ىلع ةريدع لولز : اهتيندع

 نم واخنال ناك اولاق . اهف ةايملا رس نوثكيم نع تقشناخ .

 نيب لازتال قلما ىف هللا ةنس كلت انلق ( كيرحتلاب ) ىلغ
 ىضقينأىلإ ملاعلا اذه ىفةمئاق ىغلاو دشرلاو . لطابلاو قملا

 ىسيل ةيدجب ضرأ/ىلا امير هللاقاس اذ[ 00 0 41
 هردق نم صقتيفأ ءاهيف بصخلا ىمنو اهلغ مقنيو اهنيم
 : هب ىروف داملا عيفر تي وأ اهالعف ةبقع هقيرط ىف ىتأ نأ

 نيب 0 تلا ايدلا مالسالا مل ٍٍ

 ١ داك ا 0 دثاتلا ةمقو فا 1

 1 ترد لا 3 هللا نكسل هءاروام ىلإ حزحزتي

0 



 تا

 اواو نا ريكنج اهدوقي راثتلا نم مم امالسالا ر ايد
 0 للا ةيلغلا ضخما وءاج نيينثو اوناكو 000 الا نيالا

 317 وامجو ًانيد مالسالا اوذخما نأ مهماقعأ ثبايمو بهنلاو
 1 متاعب وجاعف مهتوقشل اوءاج . مريغ معام مهمعف مهما 2

 " نم كلم قبي مل ةدحاو ةلمح قرششلا ىلع برغلا لمح

 000 اوايف كزتشاالإ ةيوعش نما#سش الو هكولم

 )0000 لأم نم رثك ]1 نيبقرشلاو نيييرغلا نيب تالداجملا

 1 0 قبسي ملام نيدلل ةيملاو ةريغلا نم نوبي رغلا اهيف عمج
 3 .مهقاط هتغلبام ةوقلا نم ا لا اوشيجو « لبق

 ' نيللا حور نم ةيقب مهيف تناكو نيماسملا رايد ىلع اوفحزو

 | 01| ةيماليالا دالبلا نم ريثك ىلع نوييرغلا يلتف

 الا ودجر اذاعبو اًواج مل . اهنع مهمالجاب ةفراملا بورما كلت

 1 ٌقاشياماوديبيل مهبوعش ةراناب برغلا ىف ندلا ءاسؤر رفظ

 | ١ ام يلع بوعشلا كات ناطلس ىلوتسي وأ قرشلا ناكس نم
 آ 00 داايلا نم هيلع ءاليتسالا ىف قملا يسأل نودقتسي
  هاجو ريفغ مج ءاملعالاو ةورعلا ىوذ 0 كولملا نم

 ماقلا رقتسا . نيبالملاب هوردقام تاقبطلا نم مهنود نم

0 
 بقل
01 

 ابك
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 « ”ىطنت تارتف نو نيماسملا شر هالو ند 0

 لاوحأ ىف رظنت اهتيكس ىلإ لوقملاب وتو شل راب
 امو ىرت اع 0 نيطلاخلا راكفأ نم طقتاتو نيرواجملا

 كسا وءالحألا تشاطأ ىتلا تافلايملا نأ تتيبتف . 0

 ند ىف ةيرح تدجو 2 ةقيقلا رقتسم تيعلا) مالالا

 1 تماعنو نيفقي ىف ل66 عم ةعتتصو اهرشو الع ١

 ىداوملا نم ال ناعالا لئاسو نم معلا ةنسو ركسفلا ةيرح

 ىلإ تتلطناو هللا ءاشام باد'الا دم تنك مث هيلع

 ىلا اذه . اهدالج نم هتمنغ امب نيعلا ةريرق اهدالب

 سلذنالا دالب ىلإ كلاملا فارطأ نم را 3 1١

 موقيذيل مم وعش ىلإ هن اوداع م 7 اهئايدأو اتا ةطلاتخ

 لمارتت دبعلا كلذ نم راكف الا تذطاو 00 00

 ممحلا تضيمو نيس رعلا نين. دارك معلا ىف ةبغرلاو ظ

 ناطلس ديلقت ىلإ ماعلا تعزو ديلقتلا لسالس مطقل

 ةانامو ادق ونا مف مهيديأ ىلع د ندلا ءامعز

 ترهظ ىتحنمزلا نم ليلق الإكلذ دعب نكي ملو « هانعم ىف
 هنّجاذس ىلا نييدلاب عوجرلاو حالصالا ىلإ وعدن مهنم ةمئاط



 همس +١ مكانا

 قفتيام ىلإ دئاقعلا ف حالصالا فئاوط ضمب بهذ

 "هيلع هللا ىلص دم ةلاسرب قيدصتلا ىف الإ مالسالا ةديقع

 الو امسإ هنعب فلتخمال هنبد وه امإ هيلع مام ناو « لسو
 000 ريغال ةدابعلا ةروص ىف الإ ىنعم فلتخم

 0 حلصتو اهرسأ نم كنت ابورؤأ ممأ تذخأ مث

 , هيلإ اعدام لقم ىلع اهايند روما تماقتسا ىتح اموؤش
 | 000١١ الخرم نع ةيغال اهدئاقع نع ةفاغ مالسالا
 07200000١ لاح الا ا رخاثت ىلا ةرضاملا ةيئدملا لوصأ
 باصأ هلباو نم لط اذه . ةرباغلا نامزالا لهأ نم اهقبس
 ماج جيب 000 لك نم تنبنأو تبرو تزتهاف ةلباق اضرأ

 نأ ا00]] لع .اودينيل اوداعو اوداقتس اودسبل موقلا

 | |١ ااانف مهنكو ةيوهو مهنض ءافش مجوعش ةجاهإ ىف

 | مالسألا نأش ىف هاننب امو : مماطلس ةعئد سو ا

 رظنلا لهأ 3 ريثك هب رفظ دق هيف هقفن نم لك هفرعيو

 0 ا | ةازأك هنا اوفرتعاوهقح هل اوذرمف برغلا دالب ىف

 1 . روم ألا ةبقاع هللا ىلإ و مويلا هيف مث اهف



 وزال

 دارالا كبس دارأ

 . نيفاتخلا ةوعدل ءاج امنإ مالسالا ناك اذإ .نولئاق لوي 0

 | وناكو مهد اوقرف نيذلا » هياتك ىف لاَقو قافتالا ىلا.

 اهنقزم دق ةيمالسالا ةلملا لاب اف « ”ىث ىف مهنم تسل ًاعيش '
 ؟ مهاذما اهفثاوط نيب تقرفو براشملا

 ةاوددع نوبلسملا لاب افءادحوم مالسالا نك 0١

 .تاومسلا قلخ ىذلا ةهجو دبعلا هجو ًايلوم ناك اذإ

 هسفنل كلعال نم مههوجوزولو: مروج لاب اف« ضر ال

 اوداكو ءارش الور يخ هللانود نم عيطتسي الوأرضالو امقن

 ؛ ديحوتلا لوصف نم الصف كلذ نودع

 ىف رظنلا ىلإ هامدو لقملا يطاخ نيد لوأ نك اَذِإ

 ناكمالا هعيسن اباهرئامض ىف لوحي نانملا هل قلطأو ناوكألا .
 «ناميالا دقع ىلع هتظفاح ىوس كلذ ىف هيلع طرشن ملو

 ملعلا باب هسفن ىلع قلخأ مهنم ريثكو ريسيلاب اوعنق مهلاب اف ٠
 نم عدبأ ايف رظنلا لافعإو ليم هللا ىضو دق 0

 مو مويلا اوحبصأ ةبحلا لسر اوناك دقو محلابام : مغصلا كم ٠



 كو صادم

 ” دلل ىف ةردق اوناكنأ دعب مهلابام ٍ اهنودحيالو اهنومسنتي
 | ىنا اذهام : لسكلاو دومقلا ىف الثم وياما لئعلاو
 نازيم مهقي مهني هلل باتكو مهنيدب نوماسملا قلل

 : . طسقلا

 1 : هركرتف هيلإ ماعدام نيبو هوعدتب أم نيب

 1 ىلع بواقلاو لوقعلا نم هبرق يف مالسالا ناك اذإ

 ١  لوصولا نود 0 ىأر ىلع مويلا هلاب اف « تشبام

 3 « لوانتملا دب هيلا

 ا نا :| رقلاءا 31 اهفهيف ةريصبلاىلا اوعديمالسالا ناك اذإ

 الإ هيلغأ هنرمبال نيذلاب ملعلا لاجرو اينغت الإ هنوأر قيال

 ا ؟ اينظل

 1 .«لالقتسالا فرش رش ةدارالاو لقعلا نم مالسالا ناك اذإ

 00 ؟ لالغا ىأو لالغأ ىلا اهودش محلاب اف

 0 ل بلل اف لدعلا دعاوق ماقا دق ناكاذإ

 ُْ لاو لكيلا

 م شط ام « ءاقرالا ةيرح ىلإ فوشت يف نيدلا ناك اذإ

 ١ ” رارحألا داسنا ق اثر رفارشق

 ْإ قدصلاو دوبعلا ظفح هناكرأ نم دعب مالسالا ناك اذإ



1 

 روزلاو بذكلاو ردغلا مهني ضاف دق مهللاب اف ءاف ركام

28 0 ْ 

 دعوبو ةميدخلا مرحبو ةليغلا رظحي ءالسالا ناك اذإ 7

 لع نع هام مهلاب اف« « هلهأ نم سيل شالا نأب ننلا 1
 هئايلوأ أو ةعربشو هللا 1

 اب قطب اموابم ريظام شمئاؤفلا مخ دق نأ اذإ 0١

 ندبلاو سفنلاو نلعلاو رسلا ىف مهنيب هار ىذلا اذه

 هلوسرلو هلا ةحيصنلا نيددلا نأب حرص دق ناك اذإ

 الإ بح او ناسنالا“ نأو « مهتماعو مهتصاخ_ نينمؤمالو

 اوصاونو قطا ءاوصاوبو تالاصلا اواو ارسأ

 ان اوم وخوف درسا اورمأي مل نا مهن او « ريصلاب

 كلذ ىف ددشو مهل باجت الف ٌمترايخ اوعديف مثرارش مهيلع ٠ ظ

 نوصاواتي الو دوحصانتيال مهلاب اث « هريغ يف ددشب ملاعب

 « رش الو ريخ ىف نوحصانتي الو ربصب نومصتعي الو 0
 ًاذاذفأ اوشاعف هبواغ ىلع هليح قلأو هبحاص ل6 كرت لب

 لمح نم نوكي امب مدحأ سحبال ًادارفأ مهلاعأ ىف اوراصو
 هيلا همضت ملو ةلص هعم هعمج مل ناكو هنم سيل هناك هبخا



 طل ل

 ١ نقل تانبلا لأب امو ءابآلا نولتقي ءانبالا لاام ةجيشو
 : - بمرقلا ىلع محرلا ةفطاع نب .ةمحرلا جئاشو نبأ . تابمالا
 ش .حبمأ دقو ءارقفلل ءاينغالا لاومأ ىف ضرف ىذلا ق 05 ا

 ! ْ ءاسأبلا لهأ ىديأ ىف ىتبام نوباسي ءاينغالا

 1 32 لوقت 6م يرغلا ءاضا مالسالا نم سبق

 : . .تاماظ 8 لهو ىرشلا: ق ىريكلا «ةيجك و مظعالا

 ىلا رتولأ لقن يف دبع وأ لقع ىف اذه حصأ لة رصد

  لوأ نبدا اذه لهأ نم مو ًائيش ملا نم اوقوذن نيذلا
 - هدعاوقو تافارخ هدئاقع نأ مهرثكأ ءاهوأب قاعيام

 .نمم نيثزهسملاب هبشتلا ىف مهمذل نودجنو تاهرب هماكخاو

 -. نينثلا ىلاو «راظنالا ءادمبو راكفالا رارحأ مهسفنأ اومس

 - [مهسفتا اومسوو هبت _نم قاروأ حفصت ىلع مهمه اورصق

 مولع نوفاحي فيك هءئارش ىلع ماوقو هماكحأ ظافح مهاب
 7000 بدلا ىف اتعاب لتشلا نوريو اهن نوأ نهيو زقبلا
 اا ريهادق كلذ ىف ناك اهلهجي مهنم ريثكلا رختفيو

 ١ .ةقيددجي نيم سلا نمرلعلاباب ىلع فقو نف ةئيند نع مف رتو

 12 نمو ٠ سانلا نيب هب رهظب نأ ىستسي قللتا بوثااك



 ا 11-1

 ىر هدئاقمب كسمتم ةلأو نيدلا نام لا ها

 هتكئالمو هنا دهشي ام اذه ىف سيلأ : ةنظ لعلاو ةنج لقملا '

 .باوجلا
 ةدع نم لب مويلا نوماسملا هيلع اذ فصاولا ماابي ملامر

 فيهودقو . ريثك نم ليلق دارءالا ىف ءاج ام ناكامبرو لايجأ
 رصبلا لهأ نم اهريغو جاملا نباو هللا همحر ىلازغلا خيشلا
 امي مهتصاخو مهتماع مهنامز وماسم هيلع ناك ام نيردلا يف
 ىالسالا نيدلا ةصاخف تيكا دق نكلو تا هسا

 مهف يفقيقدتلاعم نآرقلا ةؤالت درجم هب فارتعالل ىنكي ام
 - هب لمجو مهيف لزنأ نيذلا كئلوأ همهف ام ىلع اهلمحو هيثاعنم

 ةءارق هرثأ ليج نم هتركذدامب فارتعالا ىف كمبو . مهني

 راس وفصنمو مالسالا وققح هبتك ام ىلع خيراتلا ف تاقرو ْ

 :مالسالا وه كلذف . مالا

 ىف نسحأ نم . لقعو ىده نيددلا نأ انفلسأ دقو.
 نا[ لو ام ةداعسلا نم لآن هيلا دشرأ ا ذخالاو ةلاعتتسا 1



 مانع قاننالا 5 جالغ برج دقو .ههابتا ف
 مسالا الو راك ىك مءالاهعم عيطتتسي ال 1و ل ملاح يلطف

 3 | بيبطلا ىطعأ نأ داربالا ىف ليقا'م ةياغو . ًاضارعا

 " ىذلا ضرملاب بيبطلا فقناو ضيرملا حصف ءاود ضِرملا

 3 33 و همالا نم صصغلا عرجتي وهو هتأاعمل لمعي ناك

 ١ نوفشت ب وأ هنودوعل امم ريقكو . هلوانتي. ال وجو نيب قف

 ا دم نوفامبف ءاودلا كلذ نم نولوأنتي هتييصم نومتشليو هنم

 لاوأ توات ل اير وجو
5 

 . هلاثمأ ءاذش ىف هللا ةئس



 ا

 نيشاينلاو هيل
 ةيركش نأ ب ةيسوهانبم نا عك

 ميهارا خييشلا موحرلا ىلا مانو تدهأ جورنو,جوسأ

 ةروك ذملا ةننسلا نم ( ىناثلا نوناك ) راني ١١ ىنف ىجزايلا

 هدبع دمح خسيشلا موحرملا نم باتكت وريب ىف انأو ىنءاج

 هللا همحر مامالا ىأو هيفو . قاروأ نيب (ظوفحم لازي الو

 نع ةذوخام هنم ةرقف نالا رشن ا اناف نيشاينلا هذه ىف

 1 : ىلأي اك ذاتسالا دب امج
 خيشلا ل خيشلا ةرضح ىلع ىالس اوسع

 نانا تيعحا تكا دعما !داوقو ىجزايلا ىدففا مههارا

 ىلع لسيلد جيورتلاو ديوسلا كلم ن نم اناشن لين لع هئلها
 تيار كلذدعب ىنكل لضنلا ىف هعيرضل للملا كلم فا عا

 ممرابك لبق سانلا راخصب مايالا هذه ىف طانت مثالا ا نأ

 فلا ممالقع لود موسم لوقعلا فاعض اهقيلعتب ىنعلو

 ريغ ةنيزب نونعي نم هنإ هلثم ىف ىلثم مون نع هل اناوص كلذ

 ىمالس غلبأ لامكلا ةيلح ريغ ةياح وأ لضفلا ةنيز
 : هتروص هذهف مامالا ررخالا



 ل ا

 بنل ىش ىدننا مياس يرالا بالا ةرضح ي زب. زع 2

 0” ةارقوا. .٠ ةياور كفدل نم ىتلصو . هلاهظفح

 ةيشم ئيشمو اه ؤثنم داجأد قو اهرخاآ ىلع ىنآ هللا ءاش ناو

 )17 لو ١ ٠ ؛ ىلا فورظلا هذه لثم لاسراب كنتيانع ىلع

 قاع ىمالس اوضرعاو ) . ميتك عاطفتا ىف ًاببس ىبتتك ءاطبا

  دقهل اولوقو ىجزايلا ىدنفا ميهارإ ليلا خيشلا ةرضح

 ديوسلا كلم نم ًاناشن هلين ىلع هئنهأ نأب تممه تنك

 . لضفلا ىف هعيرضل رعلا كلمفارتعا ىلع اليلد جيورتلاو

 مايالا هذه ىف طانت مئاقلا هذه نأ تير كلذ دعب ىنكل
 مهم لوقعلا فاعض اهقيلعتب ىنعيو م رايك لبق سانلا راغصب

 ىف ىلثم 00 انوع كلذ رلكف مهالقع نود

 ؛ "0 لح وأ للضفلا ةنيز ريغ ةئي زب نوتغلب نمت ةنأ هلطتم

 انتلصو مبتك ةرخاؤم ف اجو دنبعاو:- لامتلا ةكياح

 ١م45 ةنس راني ١؟ ىف رصم



 0 ا سب نايم اه وجي دس ع

٠ 20 

 « دبع دم خيشلا موجرملا ةليضفلا حاصل هلا
 « هركشيهاسؤبلا بانك برعم ميهاربا كب ظفاح ىلا د

 وأ . هني ىف تلات نما كركشا نإ

 ممم لاقل ناكل . هني رت ىف تدب انف كل ىأرل كر
 ىلإ ركشلاهفف ىرجمو . كَقح هبجوب اهب ءافولا نم ارث دي نأ
 . اندنع ''' كفئرمب فيت م/كنكل . كلضف هبلطي (6 ةياغلا

 نم ديعبلاو بيرقلا ىلع هتطسبو . انلوح نم هب تمم لب .
 تانب ىم ءا ردع ..ةبيرعلا ةغالا لما. ىلإ تنفذ ١ ١

 . مهموي مهيف تكلمو.ابموق بِ ةسرلا 0

 كفنتال لب . ًادماج مهيفزهتو . ًادماخ مهنم هبنت“ لات الو
 تزوعأاممهسوفن نمم رمد ويت مهبولق نم ىح

 ابطاقتلا ىلإ ىدهف مهنم لجر ىلع هللا هضاف أ ةمكح ' 'ةوسالا هيف

 خسن نم ةلح اهاسكو . بيرغلا اهون نم اهدزجل انم الجر

 نم حلصا|ام ديعل . تااطلل اهالحو رظانلل اهالجو .بدالا

 بواقلا ىلإ ةببحم ترهظ ىتح اهفراعم نم نازو . اهقلخ
 فاطلا_شبنو ٠ كك رامبل ةناؤالا



0 

 مولا اهظحلي داكيإالف علا نطاوم ىلإ ركفلا قباستو قوذملا

 ماحلالا ناكم ىف سفنلا نم ىهوالا

 : كليم مجعالا ةجرتنما رفا نأ كإبق نم موق ادا

 ' ١ قيررف مجم لصوو قيرطلا ادتبم دنع مهبلغأب زجعلا فقوف
 | ٠ هللا ىلا ديمي نأ نمن مل هنكلو هدصقم نم”بحام ىلا
 نودتعلا هبلسام اهلا دربو اهبيلاسا نم تدقفام ةيبرملا

 نايبلا عافتراو ةغايصلا ندحو فيلأتلا ةناتم نم . اهيلع

 000١| نم تبفو دقن تنااما - ... ةيتارم لعا لاه
 507 هدج غلب 0 دااطل عمطم الو. هدعل ديرمل ةاَغ

 ا تناك عغقلا نبا ا كيم لا ا

 ىنعمو.عدبأ ةروص ىف مويلا كل ترهظف. حاور الا تايبط

 0 لمعي ةنس بيرعتلا ىف كتقيرطإ تناس دق كلعلو . مقتأ
 7 ءالبآ ىلا نامزلا ابلمحنو كباتك روبظ دعب هلواحن نم اهلع

 ش تلجأ مك .ءانبالا ىلا تنم دق وكن دعم يحتم اح

 2 دعب ابلخدبال نأ ةيب رعلا ةملل تمكحو .هابالا مم عنصلا ق
 707 صاخشالاو نك امالاءايمأ ءاممالا ف وهام ىوس ةمجعلا نم

  ناسحالا ردق فرعي نم لثمو . سانجالاو ىناعملا ءامسأال



20000 

 ذأ

 1 دارنا نلت تاحأال
5 

24 
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 : ةمم ىناثلا ءزج

2 15 



 لولغز ىحتف دمحأ



 ١غ

 هرثن نم راتخخا

 حارفالا دئاوع

 | 1 ا! !رارم ةلجاملاةيتاذلاهمفانم لع ناسنالا صرح نإ

 ٍ مهلا اذإ ضبقنيو هثارصنو هناوعأ ريل رشبتسي نأ ىلع هلم
 | دنع ناسنالا رورس نوكيي اذه ىلعف ءوس مهسم وأ ميض

 ' لاجي الفهيفهلرآيتخاال ايعيبط اسمأ ةمقثلا دنع هسؤبو ةمعنلا
 ' حراوملا ىلع رهظيو داّوفلا ىف جلتخيام ىلع ءانثلا وأ ديدنتتل

 ' اعالإ حدمي الو ناسنالا ىلع باميال ذإ ءارضلاو ءارسلا ىف
 0 انمالكل مجن ادلع الو ةدارالاو رايثتخالا نعهتم رذص

 ا  ىننا )11 نيبابلا نيته. .هتارايتخاب اقلمتم .نآلا
 ا لوقف ًاعضوم يغرتلاو

 ا . ميلقالا وتايريدملايف ممعقاوم فالتخا ىلع قاتلا ى

 - ةفلاخمو باد' 'الانع ةديعل ةريثك ارو حارف الا ىفنيدومتم

 0 ن ١ الاانتآتفاح ىفام ضعب ىلعت أبل و ةعلرمشلا ماكحأ نمءاجأم

 ' ىتلا مهتابكترم باج ىف ريثك نم ليلق هنأب نيفرتعم اهنم
 ' ليبق لعب اماعيتت اذا انن ال اهدرس نع ناسنالا ردص قيض



١١6 

 ليَ ةريثك ارومأ دم لوخدلا دعلام ىلإ نيسورعلا فافز

 ةكدلا لحو .ةصابل )اك اهلوادت ةلغاو اهروبظ ادي نيرا

 0 0 ونيتمك رةالصو عبصالاب ةراكبلا ةلازإ و

 ليصفتلا ضعبب كلذ نايبو ( ءوضو ريغب نوكي نأو
 امهدلولةجوز اغلا فنا راتخم ناذللا اهلعبلا ىوبأ نأ

 ةريشعن وكت نأ الإ اياها طورتت اف نين 0

 كلذب او رفظ اف !ءهيف مهلعديزت واتيضلاو هو زنلا ىف مهلدامت

 .ةيبرتلا ةحيبق تاذلا ةثيبخ تناكنإو اهبطخ ىلإ اوعراس
 قم الو ًادصقم امهعم دحتي مل نإ املوبق ىلع دلولا اوهركو

 قادصلا نمزاعفديو.ًاعم نيجوزلابةرسغملابئاتنلا نم كالذ ىفام

 اذإ و . اليقث المح اهفاكو اظهاب ًانيد اهلمحولو اهيوبأ ىضري ام
 ءارب ه1[ نم نودت طم كاجو هونت ترجو ابلوخدلا 5-7

 "يضل و نجللا) نممهفكيي ام اوذخأو جوزلا لري ل ا

 ليوع ىلع ةقفش مذخأت نأ ريغ نم ) هريغو قيقدلاو جوف

 يقعوا . نفاكللا ةليل اماعط هودعيل ( مهخار 0 لزتملا نعأ

 عوج مهعبتت ةبب وطخمهيلإ | وت أي نأ جوزلا لا دارا اذإ“ كلذ
 ةعامجو . بلمملا نوبماي موقو . حالسلاب برضت ةلف ةريثك

ْ 0 



1 - 

 ' نكرتيتايتفلاوةوسنلا نم فيفلو ل رويل ىلع نيام
 و ”افيعأ تاشحوتم نع ةثعبنم اهنأ مم ماسلا اهدح اع وع

 )لكلاب رانسلاو سانالاب روكذلا 0 مم اذهو ةيبونجلا
 ! ذعلا ِض وما لعابلح ادارأو ةجورلا تبب اًواج اذإ ىتح

 -..اهنخأ تابوعص اهيف ىه ىتلا ةعاقلا حتف نود ناك اهفافز
 ا . هيضرب امجوزلادلاوهدقني تح اهحتف نع اهمدخ وأ اهبخأ منع
  وهاذهو هتيشاحو اهيا مدخ عيجج ىضري اذكو داوقتلا نم

 اهني اهتوسكنافةجوزا ةدلاو امأو ( ةصلب ) مهدنع ىمسلا
 | نول نأ طرش ىلع ربش وحنب فافزلا لبق جوزلا اهلإ
 ١ اهنم نمنأب باوطو هيلاتدرالإو :هسورع ةوسكل ةعراصم

 | دول فافزلا جيدوه ىلا سورملاب جرخم نأ لبقو اذه

 . ىلإ هئاسم يف فر ىتلا مويلا ةحيبص اهبلعفي ام ىلإ "ىراقلاب
 : لوقنف فافرلا تقو

 . ةطشللا ا مويلا اذه نم سمشلا قورش ليبق

 ١ طوطخ لكش ىلع ءانملاب اهبفكو سورعلا ىدق بضخبو
 ٌ بوطلا. نم نيتنبل ىلع اهي دخ ةحاو ابعدت مث عطا

 2 0صيش ىوس اهملع سلو فقابرطالا ةفوشكم رضخالا



 تسول

 . تامئرتلاف تقولا نفرص؛تايتفلا نم فيذلب ةفوفحم قيقر
 امحرسو ةطشاملا املسغ رصعلا تقو ناح ناف بعللاو

 ةوسن جرخم تقولا اذه ىفو فافزلاو ةنيزلا بايث اهتسبلأو

 ثالثو ىنثم ةبررقلا ءاحناب كررعو اهمراقا نم تاديدع

 بابي نررم الكو ارت اهيسحب ظافلأب تاوصأالا تامفار
 نهاباقتو ءاسنلا نم هيف نم جرختل اليلق نفقو لزنم
 لزتملا ىف ىناللا ءاسنلا نم نرتخي هزايتجا دنعو ديراغزاب

 رطاقنتف ءاشعلا ر ضحتل سو رعلات دي ىلإ اهترعدبو اثاذ نيل

 تنِصو ةذحاو نهم تلخد اظوابيب لإ اعلا 0

 ( طوفت ) ىمسملا وه اذهو دوقنلا نم هب تتأام اهيدث نيب

 3 الو ءاشعلا دعب نملزانم ىلإ نف رصنيب م

 سورملا فافز

 اهيبأ لزنم نم سورعلا جرخم ثيح - هدب ىلع دوع
 دتشلو تاينغملا توض ولعيو ةيرانلا ةحاس الات اقلط رثكت

 نع ثعبنما ريثعلا دعاصتتيو ءاغوغلا رشتنتو لوبطلا دعر

 مهبايثو بكوملاب ةراملا هوجو ىلع قابسلا سارفأ رفاوح
 نم سانلا لجرأ تحن نيطقاسلا لافطالا خارص ددزيو



 | أمم

 ا ١ جرعيف جوزلا تبي نم بكولا برقي نأ ىلإ ماحدزالا
 7 تييلا ىلإ لصوملا قيرطلا نع جورلا لقا لمجلا قئاس
 ' لما ةرجأ نعضقنبال اب جوزلا هيضرب ىتح عومجلا هعبنتو
 1 ا 0001 ب ورعملا لخدتو هعوج نع عجريف ةثالث وأ نيريش

 '  ةئيهلع جوزلا فافز ىف ذخأي كلذ دعبو سيررعلا لزنم ىلإ
  هياماوالحاز ىثع لب ل مجىلع لمجال هنا !اخةسورع فاقز
  ءاهجو مو) نآلا سانلا ضعي نكسلو نورمازلاو نونفدللا
 نرمازلا نع الدب ( قرطلا ءانبأ ) نيركذلا اوذختا ( دالبلا
 نوقرتخي و سورعلا بك وم نوفلؤي نيذلا مهف -- نيفقدملاو

 7 نيفئاط هللا ركذب مهتاوصأ نيمفار تاروذاقلا نم ًاريثك

 7” نوك نع الضف اذه . بدأو عوشخ ريغ ىلع دليلا لوح

 - ماعزلا ةدشل نهفوغص نعطقي لافطالاو ةوسنلا نم.ريثك

 7 ,١16 مل نسورملا ةعاق جوزلا لخدلزنلا اوغلب اذإ ىتح

 )0 00 و لاقلاريغ لقالا لعابسم نينثاو اهتدلاو اَهكَعدجيق

 ٠" ىلع نوكت امهتيدأت نأ بااغلاو نيتعكر هيلع ىلصيو اهصيق
 '0000 د1 هتنئام ةراكبلا ضف ىلإ ضمت اذإو . ءوضو ريغ

 |0001 ليوازتس طاير لجي نأ لبق اغابم هتم تبلظو



 دلل ل 0

 نابشلا مادقأ محدرت كاذ ذإو ( كدلا لح) ىمديام اذه
 تببلا حوطس ىلع لاجرلا فطصتو ةعاقلا باب ىلع ءاسنلاو

 ةعاقلا باب ىلع نيمئاقلا تاوصأ عفت رثو تانابرقلاو قدانبلاب

 قينصت عم جوزلا باطخاهم نونمي لولدملا ةحيبق تايكب
 ' ةعرسلا ىلع هنوثحي مهنأك فينع بئاوثو صقرو ديدش

 كلذ ىلإ لوصولا ةيفيك نوحرشيو ةراكبلا ضف زيجنت ىف

 ابتراكب ضيف هيلع ديدنتلا ف انآ اليل راو سا
 جوزلان وكي دقو تارضاملا ةوسنلا نم ىأرم ىلع هعبصأب

 حيبق ىش ) كلذ ىف هنع ةلباقلا بونت يحبوا ىلا

 نم هجورخ درجعيو ( قوذلا هلبقي الو ةميرشلا هيضراإل
 لخدت مث تانابرقلاو قدانبلا ها وفأ نم رانلا قفدتت ةعاقلا

 مدي ثوالا صيمتلا نذخايو ةجوزلا دنع تاديدعلا ءاسنلا

 نيترموا ةرمدلبلا لوح ثورعو ”نويديا نيب هنامحيو ةراكبلا
 ندسي و توببلاو ل زانملاعيمج ىلعه:ضرعيف تاصقارتاحرف

 ىتضيب)' مهتم توب ةمباتتم تازايملا ءذنع نيل ١
 ىسندب ل سورع نم كب اذبح اهانعمو ( هسورعاب شاشلا

 ىلع لدي انيدبأ نيب هلمحت ىذلا مدلا اذه ناف كيونا ]ضرع



0 

 ” دميو(اذهبافريثكيوبا ؤكو ليذذلاةرهاط ضرملاةن وصمكنأ

 " هلسقب نحمسيالو اهيوبألزنم ف صيمقلا اذه نظفحي كلذ
 ٠ اهيوبأض رع ةرابطىلعةجح نوكيل لقالا ىلع رهش دعبالإ

 "7 ركبيي نأ بحي كلذ عم مث رجفلا لبق الا ةيناث اهيلا ةدوعلا هل
 الا خ سلجيل ُةليللا كا هير مونلا نم. مايقلا ف

 هيلا ىنأت ةدملا هذه ىف مايأ ةثالث اذكهو هرابن لوط

 أي هور ردق ىلع لك دوقتلاب اهريغو ةدلبلا نم باعصالا

 سانلانم دحاو لك بهذيوو حرفلا ىعتني اذه دمبو ةقباسلا

 سورعلا ىتح هلم ىلا

 اهرظنن ثيح اهانظفح حارفالا ىف انتاداع ضعب كلت

 اتيديأ نيب رمتو ردانبلاو ندملا عراوش ىلع ةلطلا ذفاونلا نم
 7 موقي (اهطاصم )و فايرالا قرط ةعراق ىلع سولج نحنو
 ملاعلاو لهاجلا اهركني الو ريبكلاو ريغصلا اهراعشب

 مهتدهاشم عم لاجرلب عامجالا نع ءاسنلا زج نم ىرت الو
 اوماعي مل مهنأكو روجفلاو قسفلا نم طالتخالا نع أشنيام
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 نه عمج رضحمب ةرومعلا فشك و مبصالاب ةراكسبلا ضف نأ ٠
 ةلياقلا نإو لقعلاب حبقتسمو عرشلا يف ركنم رمأ ةوسنلا

 السن اهريغ ةروم ىلإ رظتلا له بيداتلاو ]| 1
 امع اولهذ 3 اهسفنب ةزاكبلا ءاسعأ نه" 0 ١

 رغب ةالصلا نأ نم ةيئالا هيلع كنحأ) قفروشلا درو “

 .الإوكلذ لخ دقتعي مل اذإ ا انف“ عوضا

 كننت ةالص نع سورعلا وهني مل ىتح را هيلع ؟حيف

 ءوضو ريغل نيتععك لا
 مل نأ كلاه انحرش ىتلا تاداعلا نماريثك نافةلججابو

 لب ىلقع اذضأ را ةيعرش ةدعاق ىلع قيطشرال امم ابلك لقن

 رشتنا موق لك ناش ةفيخس لويمو ةدساف ءاوهأ اهردصم

 نولعفيف معلا ءدب مهعوبر نم لقأو لهجلا شيج م
 نم هيلع ترتب امياوومش ريغ نق م00 هب مه دحتأم ظ

 راضلا 0

 هقباسلا حارفالا تاداعنماريثك نأب ىرتعن اننا من
 اوذخا رداتيلاو ىرقلا ىف ءالينلا داو اهعهارم تسرد دق

 دق مهم نع 6 ائيشف اثيش تاداعلا كلت نم نولي
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 ا كاذ 1 لو هنتي ىف احرف لمح اذأ ابمظعم ةلازأ ىل اع ردق-

 0 ةنهارلا انتلاط ةبسنلاب كيال سيذبتلا اذهو ليلقتلا
 ' هتالم دقو اهمال ةندمتملا دالبلا ددع ف سسحمن ألا انرطق
 رانا نف ندَملا ىف ةقيرعلا مءالا نم را |او بارغالا

 ْ مهناذا ١ قرطتم نييشحو موقل تاداعلا ىف نيواسم انور نأ

 مهرئاصبرونتموفراعلا ةحئار ومشي لو ةيعرش كج
 ١ ل

 ١ ىوقنال نحنو نيث «ث زهتسم انيلا اورظنب ,و لهجلاب | ةومربف ملع ءلا

 | ءزنت اماو « هينأعم نع نوقطني مهموكل ا مهاوعد در ىلع

 . ىوتحب ميلقال ' اودع دمك الف تااداعلا كا نع نيايلف دارقأ

 ا هذه ضعب اوءلخ ني 0 ىلعتامسنلا نم نييرالملا ىلع

 ١ مهيلع تمتح ىرخأ تاداع مهل اوددج م تاداعلا

 0 000 2| كراصملا فرصو .ريذيتلاو :فارسآلا

 ٠ نيسورعلا ' 1 : رشا ولا دوقثلا كلن نأ عم لئاطب دوعب

 هيف انا نأ ةشيعملا نا ال يسرا نار تنك

 ”امدافإا 2 لقأ سلا كيد تارملا ديف نويرعتلل

 ا نيما انتلاح هللا حلصأ هيشحولا دئاوملا كل



 ةرهاصم ا لئأوف

 نال الدر ملا يلا ماكحأ نا وخال
 ةدعأامتملا تالئاعلا هب محتلت ةبارقلا عاونأ نم عون ةرهاصملا ْ

 مرح دقتف داحنالاو ةفلألا تاع اهب ددجتتو سىدنلا ىف

 لوصا نم ىثا واهماب جوزتي نا هيلع مرح [5 ابعورفو
 هل هن 1 0

 1 نرتقت لإ هتجوز ىلع مرح كلذكو هعورقو همسسفل

 ةبسنلاب هلوصأو اهنم لك عورف لّزنأ تح رخل الا 000
 ةغلاب ها هدهف هعورفو هيسفل لوح ةلرنم را ىلإ

 نيتلئاعلاىدحإ لاصتانأ ىلع احضاو ًاتاهرب انل عرشلا اهماقأ

 ةيدسنلا ةبارقلا سفنل واسم ةرهاصملا قيرطل ىرخالاب

 امل قفاوملا وه اذهو مارتحالاو قوةملاو ماكحألا ف

 ةيبسنلا ةبارقلا ةطبارل مزالو ىناسنالا عامجالا ةعيبط هيلع
 . عبطلاب



 قل د

 " جاوزلا ةمكح نأ ةقباسلا انتلج ىف انركذ دق انناف .

 ' دوجولا ةياقوو عونلا ظفح ىه اءإ انؤاماع هيلع صن اك
 2 نوكي امنإ اذه نا انو. لاوزلاو ءانفلا رطخ نم ىرشبلا

 ١ , ةياغ ىلإ امم امههجوتو رخ آلا ىلإ نيجوزلا نم لك نانئمطاب
 1  عيمج دادعإو امبلسن ظفحو امهسقتأ ظفح ىهو ةدحاو

 '" هدنع لقتس ىذلا دملا هغالبإو هئامناو هتياقول مزليإم

 عونلا ءاقب دايس نم باطلو هدوجو ظفح ىف ىعسلاب

 ”0 ١1 ليمابيلا ليع وهو ةنبإ هل تناك نق هادلاو هيلطام

 صخش اهب نرتقي نأب هفلخ ىف هللا ةنس تضقو هدلو ىلإ
 عيجج آله نأ هتئبال دلاولا ةبحس ىضتقمبف سانلا نم
 نأ كيحو ةداعسلا تاجرد ا تغلب ول دوبو تاريخا

 ىه ىذلا ابجوز ةداعس نودب نركن نإ دعي الامداعس

 ىلا هليم اهجوز ىلا ليمي نأ هيلع بجاولا نُف هب ةنرتقم

 000 اس اهم لصتل هتدانس لع هل نوع نوكتو ابسقت

 .نأ مهيلعف ةبارقلا نم عونب اهيلا بستني نم لك اذكهو

ْ 

1 

 ظ .ةبسنلاب هيلع مثام لثم اهجوزا ةيحلا نم زارط ىلع اونوكيي

 ةلاحال اهريدكت يف مهْنم دحأ ىمس ولف اهيل
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 ةجوزلا سفنل هئابرقأو جورلا سفن ىلع بجي اذكهو
 ةرهاصملا:نوكم نام زابف تايجلولا كلي را ١ انآ

 نيتلئاعلان م لك ىلع جوتو تالئاعلا طابترا ىف ًايقيقح بس
 ءاضعأ نم لك ىلع ةيبسنلا ةبارقلا بجوت ام لثم ىرخالل
 انك ىلا ممالا دئاوع ترج اذه ىلعو ىرخالل ةلئاعلا

 اهدئاوع لازالو ةضاببلا ةنمزالا ق'ةيفس | ف

 مسا اهفرششي مل ىلا راطقالا ىف تقولا اذه ىلإ كلذ ىلع

 ابغم لخدت نأ تدازأ ذا الإ ىرخنا ةليبق راسن الن ل

 مفد ىلع ةيناثل انوع امهنم لك هبزوكتت دحاو قائيم تحن .
 تكف. ءامد نآولو تافْولألا ةفاك بلجو هراكملا ميمج

 ةنمزأ اههدارفأ ميجج سوفن ىف تنكمت ةوادعو نيتليبق نبي

 لاتقلا ةعراقم نم اولكو بورملا ةقرافم ولت مث الاوط

 عطقت ةليسو ودحي مل رمتسملا لسلاو ةمئادلا ةحارلا اوبلطو .
 ناتليبقلا رهاصتتب نأ الا ةبحلا طايرب لدبتسيو ةوادعلا قرع

 نم ناك ام كلذب ىمانتيو دحاو بسش ىذك ذاريصتف .

 ةوادملا أ

 اهيلع لزت مو ةندمتملا.دالبلا ىف ةنسلا تناك اذكهو



 تال اي قل

 آل 11[ الة ةطلاو اهذختت كولملا نأ ىَح
 امش مظَعو ةرهاصملا رمأ لقتتاف ىرخالا ىلإ نينلودلا

 5 هيضقت 6 ةرفانتملا ممالا نيب ةطبار تدع ىح
 ] 2 ةعيرشلا هيلأ ريشلو

 ا . هللا اهعضو ىلا ةليللا دئاوفلا هذه عينج م01 رفع

 ” ناسنالل رفوتت اا ةرهاصملاو جاوزلا دقع ىفىلاعتو هناحبس

 ' لوعالا هيف تعبتاو ةيلصالا هتمكح هيف ىعود اذإ اهم عتمتت
 أ ىلإ مغني مل هفا نيقيلا مع نيجوزلا نم لك ل

 لع هل اتوعو هتداعس ناكر 15 انكو نوكيا الإ رخال

 ا . ةيبرت تنسح اذإ نوكي امنإ اذهو لاكلا دح هب غولبلا

 " املوقعو لئاضفلاب اهسوفن ثاحنو ىقثالاو ركذلا نم لك
 ' ىلإ ةقيرطو ةليسو عامجالا ةذلاو دع ىح ةقملا ةفرعلا
 ١ تاذلا طفح ىلع دضاعتلاو نواعتلا ىن-أ 'ىلكلا ريخلا كلذ
  روصتلا اذه ناف ةيرذلا ظنح ىنع ىلكلا هي

 ْ ٠ تاياثلا ميمج اهدنع ىسفن 17 اعلدتو اماعار ظن ىعدتس

 ١ ” 01 بلج ىلا نيجودزملا نم لك ةمه هجونتف ةيئزجلا



 ا

 : ءابرقالاو ءامدسناالا مثارغ ناوكت كلذ ىلعو دسافملا ءودو

 الوأ هانبي 6 اهيع ةيمحرلا ةبحلا ةياغل ةاعارم امهنم لكل

 ةياعر: نعل وقملا ةفرضتم دالبلا لاه ثناكاذإ ل

 ةينقولا ذئاذللا ىلإ رظنتالف ناهذالا ةرصاق ةم لالا كحل ]

 ةوادع تاينثا ىلا اهدنع نقلت ةيلك بايسا ل1 ا الإ

 ابنا 'رهأنم هللا اهغطو ىلا ةرهاسملا نأ صر 0

 سانلالاغدنع تراص فيك بسنلا ةلزنم اأو طابترالا
 كلذ ىف ببسلاو ديدشلا مطاقتلاو ةوادعلل اببس اندالب ىف

 . ةلثاع نم لجرلا جوزتتب دبقف لوقعلا صقتنو ةيبرتلا روصق

 ةديكأ ةبحلا تاقالع ليلقب هلبقو جاوزلا دنع نوكتف

اوزلا دعب ىغم اذا ىح ةيمان دادولا تالصو
 ريغ دمأ ج

 لهأ نيب ًابلاغ رظيو ودبي تاشقانلا نم اعون تيأر ديعب

 لوالا ناك ناف هقيقح جوزلا لهأ ةلماعم ءوسل امإ ةجوزلا

 وهف ىناثلا ناك ناو امرطف صو اهدبرت روصق نم وهف ٠
 لصو ىف نيلاملا لك ىلعو مهرظل تان لهالا ةقامح نم

 نم ذخأام مهبواف نم ذخأ ةجوزلا لهأ ناذآ ربما



 ا

 000 02 ىتح روفنلا ديازتب انكيهو اهلج
 ّ نيتلئاعلا نم لك ىلع ىضقت ةوادعب ىلوالا ةدوملا

 ” اذكه | اياللتو ىرخالا ديك. يف ىسلاب نيترهاضتلا

 | ةيشيرلا تابعا ىف اصوصخ اندالب. فارطأ ىف تريسول

 " ةلاللا هذه بيأرل فرعشلا ىوذو طاسوالا نيتاههف قرفال

 )01 لكي نأ باطي ةرهاصملا ديرب نم نأكف ةيبلاغ

 00010 01 اب ىلع كلذ ىف ف سأتتال انتاو نيضغابمو ءادعأ
 000 تافاتلاو تاوادسلا نم صاخشالاوأ تالئاملا
  ررضلان كلو ةيئزإلا حلاض لا نم امهنيب«ىلع ارصاق هرورض

 | 00دالا حور ثت ىتم ةاودعلا خور ناوه ىلكلا
 ' ةيمومعلا حلاصملا ىلا هرش ىدعت تالئاعلا سوفنىف اشفو

 . مفانملاب صاصتخالا بح ىلا دارفالا سوفن تبجوتو

 ' نوكتف ىناسنالا ريمللا بح ةبجو نع م.ملا تفرصناو

 نم اهئاضعأ نيب اب ماظنلا ةفاتخم ةيعامجالا ةئيملا ءاضعأ

 ' ةيعامجالا ةئيملاىفاهريث أت رهظي ةيث زجلا تاعزانملاكلتفداسفلا

 ا ىلا جاتحاو رشلا نايا نهأ ضرع اذا عب ,ةنلكلا

 | ريخلا باجي وأ رشلا مفدي. ام ريرقتل هيف رواشتلاو ىورتلا



 رس

 كك يل

 تاوصلاوءار الانين لوحم ةضضخشلا تاشقانلا كأ ثور

 ءاقم موقي اع ةرهاصلا نم ًادتبا ىذلا روفتلا كلذ رهظو

 برشلا ىف ةفلاخلا وأ سنجلا ىف ةنيرايلا هبجوت ىذلا روفتلا ٠
 تعضو ىلا ةيدايتعالا ةيعيبطلا بابسالا ذختتنال انلاب اه

 ىف نيربتعم هل تعضوامل ةليسو قرفتلا ماثتلاو ةملكلا محج
 وأ ةندمتملا ممالا لاوحأ وأ ميوقلا عرشلا هيلإ دشربامب كلذ
 ةاعارم لع (شيْعَص اتبرضانلاب مو نش وتلا لئاخا 1

 اهيلإ .اجايتحا ,سانلا دشأ اننأ عم ماثولاو ةفل الا لئاسو
 هريغو لب اذه بجوأ ىذلا وه دحاو هس كانه معن

 مدعو ةيمومعلا ةيبرتلا صقن وهو ةيضرم ريغلا روم الا نم

 ناديمل ةيبرتلا عوضوم نأو ةلماكة يعرش ةقيرط ىلع اهنايرج
 وهف هيلا دوعن هللا ءاش نإ اننأو هيف مالق الا قباستت مسوأ
 راظنالا هيلا ىلجتستو راكفالا هيلإ فرصت نأ قيلي ىذلا



 و 2

 ٠١ لاعالاو لصاتملا ف سانلا فالتخا
 ' ةضنم نمض ةيصوصملا 1 حولت نم سانلا نم

 . ىلاع ىلاةيناثلا ا رخإ ىف دجيو ىلوالا ىلإ تفقتلي الف ةيمومج

 0001| ةيتمواهعونوأ هسنج ءانبأ عفني نأ بصق دوجولا

 .  رظنلا دعبو ممحلا ولع ىف لاجرلا دارفأ توافت بسجن لع

 ٠ ليحتسم ريغ ىنانالا ملاعلا ىف هدوجو ناك ناو اذه لثمو

 - ىنامورلاةيراتلاتاقبطن م ةقبط لكف دجوي داكبال هنأ الا

 '  دوجوو . ليقع هدوجو نأ لقن منا ًادج نيليلق دارفأ الإ

 ' نوكت اماق فاصوأب اهنصو ثيح ةلماكلا نوطالفأ ةنيدم
 نأ انمسيال كلذ مم انكلو نايعلا ملاع ىف اهلكأهب ةققحتم

 . لثم نم نوبرقب سانأ نامز لكى دجويو دجو هنأ ركنت
 7 ةماعلا ةحلصملا نولضفي ليبقلا اذه نم مهلعجي داكي ابرقاذه

 7 مهحمت نولذبيو مهناكمإ هيلإ لصي ام ردق ىلع اهنومدخمو
 7 مهعون ءانبأ ةيقرتل ًابط لاوطلا ىلايللا نوربسيو ةفاكلل
 )00 | |له ىف ىلا نم مبلتي لو ةيبسملا نممذلقإو
 1 مماوخال نولصحن 7 وءارقف اوشاعفصارغالا نم صرع

 | ةعقرلا مهسنإل نوبيطي مهو لوخلا ىف مهتايح اوضقو ءانفلا



 ظنك ا ل

 نم لامجالا.هذه ىف مهقلامب نيلابم ريغ كلذك اوتامو ٠
 لاح لك ىلع مسقلا اذهو تاضراعملاو تامواقلاو تاقشملا

 جوا هب تغلب ليلق ددع ةما يف هنم ههجو ِْإ دوجولا ردان

 نيعالا امتقمرو ممالا نيب ةيندللا ىئاعشل تلحمو لابكلا

 ةصاخلاا هسفن ةدئاف ىلطل نم سانلا نمو ؛ لالجالاو ةبيملاب .

 امل لصحي نأ :نع هسفن ربكتق مومعلا ةعفتم قيرط نم
 ثيح هينطاومل ةحاصم هنم مجرت نأ نودب امورس اكشف

 ىنت ةماعلا ةعفنلا نمض ىف نكي ملو ةعفنم هل تضرعول

 املع يناثلا قيررطلا نم اهلطو راغصتتسالا نيعل اهقمدو ا

 مكحب هيلع اهعفانم دوعت ةيعامجالا ةئيطلا نم درف هنأب هنم

 عونف هبلاطم م مسقلا اديع 3 الإ نادجولاو ةرورضلا

 وهو تايمومعلا ىاج ىلع رصتق» هنأ رظنلا لوأر ولا هله

 دسو هاماو ةربشلاكتايلقملا نم هضرخو كا

 هدلَطَم كلذ امن نيغ ىإ توملا'دس ركذلا دل 0
 رهظتهنمرخا عون و . سانلا نم ةماعلا هيلإ تفتلت الو ءالقعلا

 هينطاومو هناوخا ةيقب ىلع ربظت م هيلع هبعتو هدج تارك

 ءانتجا ىف مهم دحاو وه ناكو مولجال هيعس ناك نيذلا
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 دع يف عأص عم قتتلي نيعونلا نم لكف كلذ عمو ةدئافلا

 - اهلضفي نأ نودب اهنم دحاو هنأ ىلع هسفن مدخو ةماعلا مدخ
  ملاع ىلإ هلامعأ نم المت زربأ الكو مهلجال لمع نمت دحاو ىلع
 ' لابقالايفسانلاتداز هتدئافو هتزإب ةماعلا تسحأو روبظلا

 ١ .رابتعالاوةلزتلا نممهسوفن ىف نكمتيل لمعلا ىف دجيف هيلع
 " نيب نوكيف دالبلا ضعب ىف هيعونب مدقلا اذه رثكي دقو
 هلامعأت ئدتقي قوفشلا ىنرملا 3 ميحرا دلاولا ةلزنع اهلهأ

 ْ هدارفأترثك الكو زال هددع ا هلا شا ىدتبمو

 ١ مهلا ببحت قالخالا نم ةديدج هبترم يلا ىلاهالا تاقتثا
 '' ندّملاو مدقتلا نم ةجرد ىلا دالبلا تقتراو مهناوخا مفانم
 - ةندمتملا كلاما دادع ىف اهب نوكت ةياغ غلبت نأ الا اذكهو
 ْ ىف كلاما مداقت ةسناو ةمدقنملا ممالا نم اهولها سسحنو

 ١١ لاثمأ اهف تربظ ىتلانامزالا دعاتنت ةبسن ع وه ندقلا
 ' قرعأ ةمالا تناك ديب مهنمز ناكالكف لاجرلا كقثوأ
 ءاطنت الا باب ىف لخدأو مدقتلا ىف

 - ةعفنلا هيف هلام بالتجا ىلع رصتقي نم سانلا نمو

 | كلذ عم هنكلو مومعلا حالصا هم نم نوكييالو ةصال



 كف

 رض تناكو ةعفنم هل تضرع ول ثيحب هريغ ررض بحال ٠
 برت نإ هسفن ريخم ىغري الف اهنع دعابتو اهاشاحمن هاوس

 هتبه تناك ناو اذه لثمو سانلا نم دحأب رارشسالا هيلو

 هدوجو نم جنتي ال هنا الإ هناذ زواخه ال هزاز ردت

 اذه نأ لاق نأ نكم لب دالبلا قللطالو ١ رش
 مهتاوذ اوبحأ نأ مهناي مومعلل ةدئاف اضيأ هنم دوعت مسقلا

 ال هنافص هذه تناك نمو ماوس ةرضع هانلق م5 نوضرب ال

 هسفال ءانغلاو ةورثلا بايسا ىفدهحو دج نا الإ هعسن

 لابقالا قيرط الإ ةياغلا هذه ىلإ هل ةلضوملا ةقيرطلا تسيلو

 مهتراجن مييسوت ىلا ةركفلا هيجوتو ةيندبلا لامتالا ىلع

 مورشاعمو مثونطاوم مهطبغل نأ نم ءالؤمل دبالو مهمئانصو

 لبس مهطساوب دهمتتف مهلا ونم يلعاوجسنيو مهربس اوريسيف

 ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلا وئنتو فرحا مدقتتو نارمعلا

 تناك ناو ةيمومج دئاوف ةصاخلا مهمفانم ىف مهيعس نع مجنيو

 نصف: ىف اهلا نرظا يع اوتاكو تاذلاب ممل ةدوصقم ريغ

 صوصخم ا ىعسلا

 يلج ىق يلابي الف“ هتاذاالا ينم ال نع سانلا ا



 1 كا ع

 0 نملب ماظنلا دسف وأ سانلا ام هيلعامو هريغرا رضا كن

 ' لجال بيرختلا ىف دهتحيو داسفالا بحب نم مسقلا اذه نم

 " كراا لهجلا نم اذه لثمو ةيلايخ وأ ةيمهو ةدئاف لاني نأ
 1 ةئمملا متجىف لاضبلا ءادلا وهو ميظع ناك ةيلكلا ةداشلاو

 0 هيوشتلا وهو دوجولا ملاعنم هلاصئتتسا بحي ىذلا ةيعامجالا

 ' ممالا ندب ىف لشالا وضعلاو ىناسنالا ماعلا هجو ىف رهاظلا

 ] نادلبلاو كلامملا هنم حر تسنل ةرملاب هتاشالم مزلت

 ' ماسقالا دوجوب ةالحم ةيرصملا دالبلا تناكدقلو

 ' الذتم احم تضم كلذل تناكو لاجرلا نم ىلوالا ةثالثلا

 | 00 كالاملا نم اهللاسم نيب ةقفوم ممالا نيب هب تراس
 . ةيغابلا ةب 0 هلا ةئفلا وهو ريرششلا ريخالا مسقلا ايف رهظ

 ظ ' ام لايم ربغ طحنلا هدصقأ ىعسل ذخأف هللا أهلتاق ةيغاطلا

 7000 لاو ؛كالحلا نم ىفنإلاو«رارضألا نم دالبلا قحلي
 ١ لوصأ ماتقت رطقلا ىف هدارفأ ترشتتاو « عايضلاو فاتلا نم

 ٠ اهتسرغ ىتلا حالصالا روذج ثتحنو هنايح ةدام علتبتو هنرزب

 آ 0007 قيرط لك اولستسا دقو . نيمفانلا لاجرلا ىدبأ
 1 ا عد, آل ةئيند ةيصخش ضارغ!لعلوصملاو داسفالل رشلا



 لمواد

 ةعانصلا .تاونأ اولتقأو ةراختلا ليلساواطمف ,ارذال آلا

 ةيجمحلاو ةيسشثحولا باو.أ اوحتفو ةعارزلا قيرط اومطقو ٠
 لوقع اهسسأ ىتلأ سيترتلا عاضوأب اواضنأو ماظنلا اودابأو

 دالبلا هذه هدارأ م مني نأ الإ هللا ىنأ دق نكسلو نيحصانلا
 ةلاضلا ةباصعلا كلت مغر ىلعيئيبخلا نم.



 هش ا نر ر مقال

 3 خللا ييهان
 3 "اهلا ة ةنوعم ا” وع ىف مات ةيدنن هكر نع دركسملا

 0! 0 وهمالكلاف هيلعو . مالكلا هب نوكي ىذلا صوصخملا

 . رييعتلا ةدارالاب ةعوفدلا وأ عبطلا درج نع ةثعبنملا زاهملا كلذ

 1 عونت 0 نأ اذه نءجتني نفنلاتاكرح نم ةكارح غض

 " تاراشلا كلت ناو راكفالا ىلع لدن ىتلا تاراشلا فالتخاب

 0 ةيعانصو ةيعيبط : نيمسق ىلا مسقتت
 ايو د١ يه ثيح نم تاذلا نع ردصت ىتلا ّىه ىلوالا

 ش لثم ةيض رع مسقلا اذهتاراشا ل كو : ىدامااهدوجو ىضتقع

 / تاوصالا لثمو ءاضعالا ةيقبو نيملاو راو ديلا تاراش

 قطنلا ىأ مالكلاو ًاظافلأ تسيل ىتلا

 | انانألا ريأت نم ثدحنت ههوتاذلا نع ةجراخ ةيناثلاو

 | اةيرطوج مسقلا اذه تاراش لكو . هنع ةجراملا تايداملا ىف
 !ٍ مسرلاو مالعالاك ار طقاوا ناك اليوط اماؤد امل نأ تف

 ةياتكلاو رفملاو

 ' | وعم هنوكل ماع ىعيبطلا مالكا أن يبقي مدقت امو
 ل بلله اناح ناو نموسانلا عيمج نم هتاذب



 سل

 تاراشلا كلن موهفم ىلع قباس قاغتا كانه نوكيي نأ

 هنال قافتالا وأ ىعانصلا مالكا كلذ فالخ ىلعو

 .ناعملل ةعوضوملا هني ومتلا ظافاالا عومج نع 0 ةرابع

 هذه كلاي رم ةيحانلا » غيصلا 53 بيك ارتلا نعو ةصوصخملا

 8 نيبعلا 41 ندالا يل نهذلا 21 ل-صوتل لطافلالا

 ابلع انتة درطخلا ض

 لك نأ أ اماع ىعاننملا مالكلا نوكي نأ ىنأتي دقو

 أطخ حضتتي اذه نمو الثم مسرلاك هنم دارملا فوكردي سانلا

 مهضارغا نع موق لك ام ربعي تاوصأ اهنأب ةغللا موفي رعل
 ىتلا ةصوصخملا تايداعلا عوم ىه ةغللا نأ حيحصلاو

 مالكسلا ةطساوب اهضارغأ نع ريبعتلا ىف ةمأ لك اهيلع ىرجل

 مالكلا ىنعم نايب مدقتو ةباتكللا وأ
 ةيسنلات ناك 'ذاوالاعيوضجلا كلذ لعفلل مسا قالطا حصن الو

 ةدش لعةفقاوتم ةغللا ةوق نإ الا هلوادمو ظالا نيب ةمان

 وأ عماسلا نهذ يف ممسرت نيعلا وأ ٌنذالا نأ تيحن ةقياطلا

 .ةثالثطو رمش عامجابالا كلذ ميال وىها6 لولدملا ةروص ىراقلا



 دا ١

 ا ةصاخ ةمالع لولدم لكل نوكب نأ (لوالا طرشلا)

 رع لع لدي الو كاد هيلع لدن هب

 ا يزن هبات ةمالملا هذه ن ا ( قاتلالكر كاز

 هل اينو لواذلا يب
 ا اهلوادك قاقتشالا ةلباق نوكنت | مآ ( ثلاثلا طرمشلا )

 2" طورشلاب هيلع ةلاد ةمالع اهنمقتشا لولدم هننم ققشا اذا

 "اذهب ةيقيقملا ةفللا طورش نوكلن مدقت ام ىلع ءانبو
 0 : اضلا ةثالث مسالا

 . ماهتا نع ةرابع كلذو م اهريبعت نوكي نأ (كلرالا)“

 7 لبس ذاالا اذه ىلا ليبس الو لولدملاو لادلا نيب ةقباطملا

 لمعتسيملا ظفالا نع ىنعملا دزي لو ىنعملا ردق ىلع ظفلللا لاهعتسا

 - نالاىتح ةنل تقفو اف رفوتلا سعص طرشلا اذهو هلجال

 7 تاغللا نأ لب ةضايرلا ءاملع ةخا الا مهللا ةيزملا هذه لاونل
 1 ادبا املانت نل ىرخالا

 / ١ كلذو ىنانالا ركفلا ليلحت ىضتقت ةبالملا ( ىناثلا )
 أ ٠ اردان.الا ةيلسالا تاتللا قف ةداعاووسيم ريغ
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 قت يك يت للا ب 0

 اان قدبلا ضاقمو هسا ل ايلغأب
 اهوضودادزا طيس ىتأ ايميبطلوقلا ناك اكو ا ف لو

 مقاولاوملعلاةقيررط اهنأ ىلع مالكلا قرط لثمأ ىه ةطاسبلاف

 سفنلا تاكرحو راكفالا نع ريبعتلا اهب لبسي ىتلا ىه
 .ىئبنب

كذ ام متجتنتسا دقو كنا رض ناك و
 ْ رطس نآآلا هتر

 بهذي هنأ متركذو ةغللا ىف كارتشالا وأ زوحتلا بهذم

 ةديعب اهله أ ىلع ةليمث اهامحيو اهلالد حوضو نم ىنخيو اهلامحجي

 تأاغللا ىف اريك امالكن ييضاملا نيعامجلالا قا

 حور دمتستو اهلا عجرت الواو الما ال ناو قس الا
 ,لصا الف نحن اماو نولعفي ا لح ىف ابلهاف اهنم ددجتلا
 نأ انيلع بحب هنأ ىه ةجينن ةمويتلا هذه ىلع ٍنونبيرو انتغلل
 ةيب رعلا انتل ىلإ اهتّيضتل ةيمجعأ ةلك ب رعنال
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 لا هذهو ةمدقلا كلت نيب ةبسنلا تمبفام ىأ قمل '
 ابوروأ ممأ تانل لصأ ىه ىتلا ةينيئاللا ةغللا ىلا رظنأ ىناف '
 اهريغو ةيسلدن اوةينايلتو ةيواسن رف نم مسالا اذه ةفورعملا '

 نو ىواشنرقلا لسالا نع امامت ةزاتمم تانل اهدجأت 0010|
 نم ةيقب كلذكو هتفل لصأ نم ةدحاو ةلكف رمال وه "
 احلا, شنب ةمئاق ةلقتسم ةنل ىه ةيح ةملا لك نأ ىرأ وتركذ |
 اذاف امامت اماصأ نعاهزيمت غيصو بيك ارتو اب ةضاخ دارت ١

 مه انتف لصالا كلذ نم انما نودع تاضاو قاتلا '

 مهنا نورتالا .. مهشل ىلأ رطل هيا ةنل نا )

 لل 1 واعشو ةينيئاللا ةثللا ىلع ةرامتسالا نورصقبال |
 امهنوتحنبو نيتلك نوريمتسي انايحأو ةميدقلا ةينانويلا

 اهنم ءزج ريصيف مهعل ىف جيزملا اذه نوجمديو امهواةصنو .

 بسح نيتيلصأ نيتلك نيبالحم ةّثللا بتك ىف هلنوحسفيو
 ا اذه'نم رثك أنولممي مهنا . ةيدجمالا هقورح بيترت

 اهراوطأو اهسابلو اهانكسو ابلك أ يف تاداع دلب لكل '
 موق اهفرعيال تايمسمل_موق دنع ءامسأ دوجو كلذ عبتيو '
 هذه لقثش تالصاومل قرطو ةراجتلا نأ الأ نورخا 1
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 اهيلا نيحزانلا نم اهنكامأ ىف دهاشت اهلعجتوأ تايمسملا

 تايصوصملا كلت ضعب نم مهل قوريام دلبلا لهأ ىريف
 ريبعتلا ىلع اريصن مهغل نم نودجيالو رخ الا دلبلا لهال

 عامجالا ولت عامجالا نودقميالو نوراحبال مهنكل امامت هنع

 ىعسملا لوانت ىلع نومدقي لب ابازحأو اهيش نوقرتفيالو.

 هفرعلو مهغلب جزيميف مهعاس نم هيلع نوجرديو همساو

 هب مهقطل ' ىف ماك هواظفاي نأ مهني دح ىف هنورحتيو لكلا

 ةغل لعت نم لك اهفرعي ىصحتال كاذ ىلع ةلثمالاو هلهأ نم
 ميكحلا ىرتف 0 2 ىتحكلذ نولمعل مث. ةس ةدحاو

 نم هنلاخا» ىلع ىتايام دنع هبهذم ررقي وهو ىوان رقلا

 كمي ل مدحاب اخ ىنمم ىلا لسمو نالالا باذ
 شماهب رك ذي م اذكمهو .ىناملالا هظنتل "ربعي هنن ل لا
 هانعم هباتك

 ةفطاع ريثيالو تاغللا كلت نم ةعا دسفيل اذهناكأم

 ةوالطالا اذهم مهماعأ تدادزاام لب اهيلع قافشالاو نانملا

 ةداع ةيب رعلا ممالا دنع ىرج ةقيرطلا هذه داكت لب ارسيو

 مهكر ادم ةعس ىلعان اهرب مهنا نع ةبيرغلا ظافلالا نوكستل

 هلل
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 1 نع اليلد نوكسنلو ديفم لكو عفان لكل مرودص بحرو

 1 هتمج رث نوزع روك ةمو نيب ردن

 ١ | ايو نابع فرح ا رئان مهدنع زئاج كلذ 3 اولاق

 - نوماسام لمع ىلع انل لبق الف نماماو اقاكشاو هرم

 ٍ .ىرأ تسلو املكشأو اقرودو انثاحه ف را فالتخال

 11 زجعب روعشامافنب 0 ليلد هنأ الأ ضا رتعالا اذه ىف
 ع | نأ "0 افرام ى روصق وا انتمه ىف روتقل ةاراجملا نع

 6 ال ١) خخ ةجاتح اهروضو ,اهلاكشأو .انئاسغأ قرحأ

 ةروصو لاكشأب ريغلا تالك لوانت نم نكمتنل حالصالا
 | لل مث 6 مَع لقتنو نوقطني 5 مهتالك قطنت انلعجت
 ش نول ذيب مهضعل

 ا10] نع ناجأ اماو نوبرعتسموأ برع اما نحن

 ”0007 لاى اذتح ىنانلق نيلوالا انك ناف نودلوم وأ برعلا

 . انمايق مكحبف نيب ستساتك ناوانتشامم هيضتق اك انتل

 اودي نا دعب ميغ اهانثرو اننوكيو ةعالا هذه باعصأ ماقم

 0! انئانب ال احرابم ناك ام لاعتسا ىف انعزاني نا هل نم سيلف

 ' انيلع رطيسي نا هل نف نيدلوم وا ناجا انك ناو ا:ايق نم
: 



 عمد

 أهريغ لع اهليضفتو ةغللا هذه ظفح ىف دكلا ةرمث انمرحو

 د وملباب انيلع يحب و ميادقلا يلع ءاقبلاب انمزليف تاغالا رئاس

 ناسالا لاقتعاو
 الذ مهنعل ىلا اهدلقو ابله مولعلا برعلا نأ

 اوعضخأو اهوللذ عضاولا ضعب ىف ءاصعتسا اهنم اودجو
 :تناكف دوجلا دب تجردو ترسأف ايماكحألا ٠ .ىربلا

 نافرعو رون نماوبلط ام كاردا ىلع ريصنلا معن ممل

 لوح بامصأ اوناكف مهنامز ريغ انئامز نأ نحت انيق

 ' فعضلا نم ملعل أم ىلع نحو ناطلسو دج ىوذولوطو

 ميلف ند مهنكمتو ممرافت دعو مزع ىف مهنأ ىلع ءاوزنالاو

 اهومدختسا لإ ةمح اهمال ةمجعلا ن نءاو رفنف مهعاب اوزيعل ل

 اهدصل 0 ٠ ًارذحو مهمأل ًانيكمت اههذنعالا تدخو ثيح

 ىأرلا واوأ مثو مدسقتتا رايت ةاواخأ ءاهب اودعق اذا نهولا

 ميظعلا مرك رم ظفح نع |هيف دوما مهقيعل نا نمار ودق

 ريسلا نع فاختت نأ انا زوجا مرصأعت تناك ىتلا ممالا نيب

 م ةححل ! مهقي ةبررطن لمعلاو ميد داشرتنيال | و مهي رط ىف

 زازوخ الو قرلا ةعباتم ىف انل قح الفاوردابو اوضرقتا
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 5 0 سانا ىذلا نم نكلم امالا ىلا ةوطخ مب راي

 3 - ىلع انتضخأ ةوق غم ةعيدوأ| هذه 0 سا رألا نم 1

 ” كليك وءاج رلامطقوةناكتسالا فقوءفقولاا اذهىففوقولا
 ' ماجالا ىرصق ما ١ ماهفالا ف صقتأ مئاز هلا لالخحتاو ةمثلا

 00 ألا قوق لكان سلا نعانأب لها
 دع

 1 .اورخأتت الو يمامأ ةحتفلا هباونأ اولخدان مدقتلاب يلع

 ١ اونتعافعتملب الا ؟لمدقت الودوجولا اذه ىف ىدحو مساق

 ١ الو زرلكت ايف ةملاص هلا نوكتل اهوئيهو اهوحلصأو اه

 . ال مث زوجتلا '” 1 ةفألا ددس ةسلنلاابثر وص ا وع ومن

 ظ - ىهو ةماعلا ةنلأ يلعاهددهم ةمجعااودوما فقوم اهب اونقت

 - ليبلا اذه هجوف اوديقا ةصاما ةمل ىلع خدت نأ ثبت ال

 ا ,رعتلا وةحيحملا اجا: كرهت قاغتشالا ما بيقراطا
 نيحجاتلا ع نماووحف ةرورضلا دنع
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 ميدنلادهّللا دبع ديسلا موحرملا

 ١15 ةرك ةفيحص ىاثلا ءزج
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 موحرلا
 ميلن دلل دبغ ليسلا



 ك0 -

 ١ م فوتو ه 1751١ ةنسدلو )

 ٌّلوالا هتأشن

 1 قانا ىهديو ميعارا نب حابصم ن هنأ دع ىف

 . للاط ىنأ نب ىلع ن نال اظانلأ نعررك الا نيلودا

 ْ 0000 ليس مرج ةنس ةيردنكسالاب داو

 . امافرايلا ىف اطسو هوب أ ناكو عسانا غلب نأ لبق ميركلا
 ..اشأب ميهاربا خيشلا عم ان ةفردم هللا هتان و ءاكذ ىأر

 ' لوصالاو ىفاشلا هقف نقتأف خايشالا رباقأ ىلع أرقف
 ١ نشا ةقهارملا نس ىف وهو ةيناسللا بدالا مولعو قطنملاو

 حلا عوجسلا رئنلاو قيقرلا رعشلا لوقي نيملا كلذ نم

 باتكلاءانلب قباستوهباذآ مئادبب لاثمالا تراس نأ ثيل افا
 " ةرصاقدهعلاكلذ ىف ةباتكلا تناكو هتحراطم ىلإ ءارعشلاو

 ءاشنالا يف هديدج بيلاسأ اهيف مجرتما ركتباف عجسلا ىلع

 ] ةيبدالا هلئاسر كاذب دهشتن يرخأتملا زبعأونيمدقتلا اهيف قاف

 لل ةفلتخم نوئف ىف فاؤم ةئم وح غلبت ىتلا هتافلؤمو



00 

 2 ا

 لينلا هايم يف اقارغاوأاةرسنوا ااضتخنا وأ ٠٠ ىرنذلا

 هليصفت ىتأيس اك
 ىلإ ليمي امادقم اًئيرج ع رعرت ذنم هللا همحر ناكو

 دقو ىلاعملا ءارو ايم دئادشلا ةاناغمو راطخلالا روكار

 كلت نم هب دبابو أ ناكف .. ًاوفم لاتبال كلذ نأ ىو
 قفدم ثحاب ةرظن دوجأولا ىف رظف هنأ ةزجعملا تلاطملا
 ملمس هدصقم غولب نع هقاع اعبر د ممعلاب لاغتشالا نأ هل نيبتف

 ناكنمزلا نم روصتي امنبزقا' فانها 0 ا
 هيلع ضع . لف ةعرمسلا ف هرطاخ محازتلالا دجوت مل ءاب 0

 بتاكم ىف ( ايجار دلت و) ايفارغلت مدختسا ىتح عيياسأ ةعضل

 دبع ىلع صاللا ىلاعلا رصقلا فارغلت ىتكم اهمهأ ةفلتخم

 قبسالا ىوبردحلا اشاب ليعامسا هل روفغلا رصصم زيرزع

 دقف ليصحتلا نع هل ةقثاع لامحالا ةرفو نكت ملو

 رهزالا عماجلا ىلا دد ريف لمعلا نم هغارف ةبون منغ ناك

 نولغتتشي اوناك ىلا سوردلا هتبيبش قافر ضعب عم ملاطي

 خيشلا ةمالعلا لضافلا ةرمضح قافرلا ءالؤه صخأو . اهب ظ
 ةيرصل اف راعملاةراظنب ةيب رعلاة خال لوالا شتفملا هللا تف ةزمح
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 د عرج

 ريثكس لصتاف ةمدخلا نع هلاصقتا بجوأ ام أرط مث

 ريتا ةداوؤشم يلاجت ميم م هل تناكف ءامظعلاو نيب رقما نم

 ارثثو امظن هوحراطو هورظانو نيئشنملاو ءارم_لا لضفأ

 ظ اعيمج مهيلع رهظف
 اح ١ 1 نأ ىأرو سنتا احعيورت ةرولمنلا دصق م

 جاور هتعاضب قوس تجارف ًارجتم كلانه ًاشنأف هل ةضاير
 اهدقفف حبرلاو لاما سأر ىلع لقت همرك نكلو هبادآ

 اوناكو بدالا لاجر اهيلإ جح ةبعك هرجتمو هتبب ناكو أعيمج

 ةيسايسلا هتأشن ()

 'لانهو ١مال5 ةنس لئاوأ ىقةيردنكسالا ىلإ داع م

 ذهىف هيعس لوأ ناكف ودبت ةيسايسلا هتايح يع تدل

 ريما ىدنفا دمحم نيصلخلا هيقيدصل عمتجا نأ لمعلا

 دنفا فصاو دومتو ةيلهالا طويسأ ةمكحم بناكشاب

 ١ 00 ]| ةديزرج رخو ميدنلا ةفالس باتتك ىمماج دحأ

 ان لوالا ناك ةاتفلا رصم ةيعمج ىسسؤم نم ذئتقو



 مس ]عة ١ ١

 فوسألابامهبهعاممجاةليل ف رمتفآهرا رسأ متاكىناثلاو اهسيئر

 ىحاص شاقتلا ىدتفأ ميل سو قدسا ىدنفا كيد اميل

 هذه ءاضعأ نم ريثكب فرعتو ةراجتلاو رصم ىنديرج

 كنيت يف هرشني ناك أمي هراكفأ ثب ىف عرشو ةيعملا
 اهيلع ىشخم ةيررس ةاتفلا رصم ةيعجج نأ ىأر مث نين دبر را
 اع لايصال اولا راغلا هيقيدص منقأف يوك للا نم

 ءاشنأىف اهركاذ مث اهئاضعأ نم ريثك امهعبتو الفا

 ةيقيقحلا ةعفنلابهلهأو نطولا لع دوعيام ىف ىعست ةينلع ةيعمجج
 لهأبولق فيلأت ىف نيملا كلذ ذنم عرمشو . هيأر ابوصتساف
 ةيعملا تفلأتف هناوخاب ريثك هسفنب ليلق ءرملا نأب اماع رغثلا
 أشاب ليعامسا هل روفنملا ةيالو رخآ ىف ةيمالسالا ةيريللا
 ةنسلالا تسرخ دقو ةبرطضمهراكفاو ةفجاو بولاقلاو

 ةيالوب جرفلا ةعاس تند ىتح قانعالا ىلإ ىدينالا تلغو
 رامالا تادهد قوما انرتف اتا قيفوت دمج موحرملا

 دئاوذ ناهذالا ىف ثبيو هتوءد مئاعد تبث, مجرتملا ماقف

 بوث ىفهيعاسمب ةيريللا ةيعمجا تزربف قلط ناسلب عامجالا
 ابكللسفماظتتالل هؤاهجوو رغنلا نايعأ عراستو فالتثالا
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 . ىرصلا رطقلا يف تسسأ ةيمالسا ةيممج لوأ ىه تناكو
 032 ثبو ةئشانلا ةيبرت وه دحاو ضرغ ىلا ىمرت تناكو
 سند نم قالخالا ريبطتو راكفالا ةيقرتل مهيف فراعم

 ١ ةلابملا

 ١ 0 اءارطنلاماغ ًاومانتبالا ميلعتل د هذه تأشنأف

 | داللا ريما ةيانع ابسكأ ىتح هدهج مجرتلا ىعسف اناجي

 ' هاحلاجر طاشنل ئعدا كلذ ناكف هدبع ىلو كد |بلعجف
 ٍ اورضحتساوةسردملا ةرئادعيسوت ف اوعسف مهمامها ةدايزو

 ' مجرتملا اوماقاو جنرفالاو برعلا نم نيملعملا ءالضف اهل
 | مولعو ءاشنالا اهيف معو انكم اساسا امل مضوف اك انرارم

 ٍ ىلع اهف بالطلا ددع داز ىتح تهزو تمتف بدالا

  اهتج ٠60 فرامملا ةراظن امل ترو زيجو نمز ىف ةتاملثلا

 ! ْ 1 مأع ّك ف

 . هلر وفغملا مح رتارمتي داةدقفسرغنا مج يملا ضار انف

 ' ايعاشالةيرحبلاةس ردملاب ةيعمجا ىلع معغي نأ نيانلا ىوب دخلا

 0 بلاط ام ىلا هباجاف ابعةوم ةدوجو

 '” ٠ ديصلادنوةربشلا نم ةسردملا ةذه تغلب دقلو
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 تافتلا نم تلان وةلوانتم نامزأ ىفاهربغ هغلبي ملام ةدملا رصق

 دمع ىف ةيءانعلا نم ةمجرتلا يحاص هلذببي ناك ام عم هاو

 مهنا رسوموقلار ابك اهرضحبةسردملا ةرهب يف ةماعلا تالمملا :

 كس

 نوف رصنيي من هتذمالت نمو هنم برغملاو برطملا نوعم-ِف
 ةذخ الا تارابعلا نم هوعمسام دادرتالا مهل ثيدحالو

 بواقلا عماجمب
 دالبلاةلاحةيردنكسالاب مجرتملا"لثم ءانثالا كلت ىفو
 هيتباورب ةءورملاو ةمابشلا كَ لوضالا 0 5

 هتذمالتو وه امهلثم6 برعلا»و «نطولا » مساب نيتروهشملا

 قباسلا ىويدخلا نانملا نكاس ةرضحم اينيزيز ىهلم ىف
 نم مفدي نأ ىلع هئملام مقولا نسح نم هسفن ىف امهلل ناكنف
 ةيعمحا ةدعاسم هينج ةئم صاخلا هلام

 عاقيالا ىلا ةوفتلا ىوذ ضمن يح ديس

 اهمرادا نم ليقاو ةيعمجا نع لصف ميدخااب
 لغتشاو ةيبدالا ةباتكلا كرن دق كلذ لبق ناكو
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 0 ةيفقثال و مجس الب ثيدحلا بولسالا ىلعىسايسلا ري رحتلاب

  «ديدجلا رصملا» و « ةسورحملا » ىنديرج ررحب ناكف

 2 .بيقع اهرادصأب شاقنلا ىدنفا ميلس موحرملا حرص نيتللا

 0 قحسلا ىدنفاسيداموحرلا داعباو ©« رمصعمو ةراحتلا» ءاغلا

 انرطلاو 00

 ْ ٠ هللا لطف ادرار 0 0 نيلضافلا نييناكلا

 كتكتتلا) ا ديرطا قناه رهأ امل ءارتف ىو ؤملا

 - اهنطابو لزه اهرهاظ ةيعوبسا ةديرج ىهو ( تيكبتلاو

 , هيلابرعلا باتك نم دحأ هقبسي ملام ابعدوأف دج
 ةينامزلا تابسانلاهب تضقام ىلع فئاطلاب املدبتسا من

 اا اخ ةسابس( فئاطلا ) تناكو ةفارغلا ةروثلا لببق
 . ناهذالا ىلع ريثأتلا نم اهلبق ةديرج هغلبت ملام ةرهشلا نم

 اهنم هلاوعدي ملو ةروثلا ءانثأ دنملا ءارمأ هنم اهبصتغا مث
 ردقي نأ نود نوؤاشيام اهبف نوكشني اوناكف مسالا ريغ
 ىتخاف ةروثلا كات ةرجج تانطنا يح مهم دعتلو دوا لع

 ةلماعم فقال هنإهببسف ىنطولا بزااةرصنب همايق امأ



 ةاطلا وي

 اهمدخ ىنجالل اليضفت ىلع لديام هريغلو هل ةموكملا

 ىوه هنم تباصاف ةروثلا نارين روهظ قفتاو ىنطولا ىلع

 حالصالا بلطب ىدانت الاجر عمس هنال تنكستف ةاوثلاو

 فحصلا مأ ىف اهدصاقم ةرهاجي ةينلعلا تاءامجالا دقعتو
 الإ هل مال اينطو اب زح رصم ىف نآى لع ءار الا تقفتا ىتح

 بزملا لسر تناكف :تارخللا ةدهو: نم دالبلا لافتتا

 هتودظسو#وم ركيمؤاسؤرو مجنرتلا ىلع ددرتت 0

 بزللا بيطخم هوم_سوف مهلإ مضنا ىتح هب اولاز

 0 لا

 ةطرولا كلت يف هعوقو نم ففأتي ناكدنكسلو مراكفال

 ةايناو رمضيام ةقيقح هل ربظا هئابسخا نل دخل الا اذ

 لاملا كلت ريصع

 تجامو ةرهاقلا تجاه ى > ميباسأ ة ةعضل ضع و

 اوملوبا0 را زيلكتالا برضب قربلا اهأين أ ذإ

 عم مجرتملا ماقف ىبارع نيبو مهدب باشتناو 1485 ةنس

 نيفلختملا دنملا ءاسؤر نم هربغو ىدورابلا ىاساشأب دوم

 اهتردانملا بهأتي ىرصملا شيملا اودجوف ةيردنكسالا ىلا



 تن 62

 ريبكلا لتلا ةعقاوب هنومسيام تناك اماف مجرتملا لزنم ىف

 ىبارع رف رحسلا تقو 1885 ةنس ربمتبس رهش نم ٠١ ىف

 ةعاسلا ىف ةرهاقلا اوءاف مجرتملا مهعبتو ىنورلا ىلعو هوخأو

 ا 0 ١ رم ليلا رصق ىلإ اون اوراسو ريظلا دمن ةنئارلا

 70 ا ايردتكسالاىلا اوريسيل دفوف ل اتذكاذ ذإ ةميرملا

 لصي مل هنكلو مهلمج ىف ميدنلاو ىويدللا نم ونعلا

 نيملا كلذ نم قتخاو راودلا رفك نم داع لب ةيردنكسالا

 | | 70 نه ةييرثلا ةيريدج ايفتخع تاوتس ةرشع, ىغقت
 ًاروطو شيواردلا ىز.ةران ركدتيف اهريغو ةريخاو ةوتعلاو

 داصرالاو نويعلا ثبن ةموكملاو مهريغ وأ ةيراغملا ىز

 اهيعا اماف ديرولا لب> نم اهبإ برقا وهو هيلع ضيقلل
 00 ]| اهرادتم ةافاكم ةناكع اهينن نمل تلمج ةلملا

 هئالو ىلع اوظفاح مهنكلو نريثك هناكع نوفراعلا ناكو

 ةنس ريفوت ربش ىف هيلع ضبق ىتح اززعم امركم هونخأف

 اك ىلا هب ءىخ اشا قيفون موحرلا ةيالو رخا وأ 441

 ع هسواف هئافتخا بحوم نع لكسو' ل ثيح

7 ٍ 
0 
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 رمأ هنكلو هنع ىويدملا بانملا افمف مدقت امع جرخبال

 افي .اتتاف. . ةيرصملا ريغ دالبلا نمي ءاشب تيحالا ١
 مث ةدم كانه ماقأو ماركاب اهيلا رفاسف نيطسلف روث نم

 ميزراج لبج ىمسملا روطلا لبج ىلا هل قييدص عم ١م ةنس

 ارمو ءايسن الا نم نيريثك روبقو كانه زيزعلا مأقم ارازو

 مل تدبو ليلخلا ةئادمو سلبان اهمامج نم ةريثك نك اماب

 افايىلاداع مث ىصقالا دحملاوب

 ىلا افاينمداعف مجرتملا نع ىنع ( امه؟) ةنسلا كلت يفو

 ' نم رك يردك نيبو اهيب ًاددرتم لظو ةرهاقلا

 ةيبدالا ةيماعلا هتلمم اهب أشنو انطوم ىلوالا ذخنا مث رهش
 روهش ىف راشتنالاو ةرهشلا. نم تلانف ذاتسالا ةيبيذهلا
 ةمالا راكفأ ىف ديدش 0 اهل ناكو ماوعاب اهاوس هلذت مام

 ظ ابلحت فالتخا ىلع
 نع اه ديملا نال رب دما زك اهلنا تايسلال تيغلأ من

 ىلا ةينان اهرداعف رصصم نم جورخلاب مجرتملا فاكو . ديعب



 هلك

 أهب دتعإإ هينج امرا ةيرصملا 0 ا

 بتكيإال نأ طرش ىلع ريع اك كيت هه جون وو هرقل

 ىف ربشأ ةعبرأ ثبلف رصم ةسايسب صتخم دئارجلا يف ايش
 ةيردنكسسالا اىلا مجرف ةيئاطلس ةداراب اهنم دعلأ مث . إي

 شاب راتخغىزاغلاةلودلا بحاص املالخ.ىف لباق ًامايآ اهيف ماقأو

 ةناتسالا ىلا ريسملا ىلعاذه هدعاسف ىلاعلا ىناطل لا بودنلا

 "00 ادي ةيناطلسلا ةدازالا تردصو . ايلا رفاسف

 لك ابديجم اهينج 4ه هل تبترو ىلاعلا بابلاب تاعوبطملل

 ا ار دملا ةموكملا نم ةاضاقش ناكام قوف ربش

 براقالاو لهالاب ربلاو تاريذلا ليبس ىف اهلك اهقثني
 ظ ءاقدصالاو

  فرعتو ىربكلا ةوظحلا ىناطلسلا ماقملا ىدل لان دقو
 )0 | ةتكلو ةيملعلا رهاظملا بانرأو ءارزولا. نم نيثكب

 نيدلالاج ديسلا فوسليفلا ةمالملا مامالل ةدوملاو ةمزالملا
 طئاورامهم تنكمتو ةفلالا بايساامهيب تاصتاف ىناغفالا

 هب نيدلا لاج ديسلا قلعت غلي دقو . ىنعمو اسمح داحنالا

 2 ىف هتحح ةوقب بجعل ىسمأو حيصأ هنأ هيف هداقتعا ليججو



 ب ة©ا/ب

 ىف حرص ىتح ريرحتلا ىف هتيهيدب ةعرسو لدجلاو ةرظانملا

 دقوت يف هتايح لوط ميدنلا لثم ىارام هنأب سلاجم ةدع.

 مضوو ليلدلا حوضوو ةضراعملا ةدشو ةحيرقلا ءافصو نهذلا:

 بتكوأ بطخ نإ اهيناعم ءازاب امكمم اعضو ظافلالا

 همايأ ةيقبب اهب ىضقيل رصم ىلا عوجرلا ذوي ناكدقو
 رماف143ةئس ربوتك ١4| ىف ىوئرلا لسلا همهاد نكسلو
 بيملا ةقفن ىلع هدهشع لفتحي نأ مظعالا ناطلسلا ةلالج

 ةقرفو شيملا نم ناتقرف هشعن ماما راسف صاملا ىباهاشلا

 هوجولا نم ةدعو ىناطلسلا ىتكملا ةذمالنوةطرشلا نم

 ىناقفالا نيدلا لاج ديسلا ةمالعلا مهمدقتت ءايلتلاو هال

 ميركلا مهشلاو ناطلسلا خيش رفاظلا دمت خيشلا ىلوملاو

 :شاطكشابفهونفد ىتح ىلوزملا نمحرلا ديع ديسلا لاضفملا

 ءانعلاو نزلا الا هلهأ ثروي ملو مجرملا تام دقلو

 هيلع ىضي الف ةناتسالاو رصم نم هبترم ضبقي ناك هنال

 دعابالاو براقالا ىلع هعيزوت نم غرفي ىتح مايأ ةعضب
 هسدن لود

 ءداصقو هتبارق ىوذو هيدلاوب 17 ناكهناف هقالخأ امأ



 هكا يل

 1 ' هرالو هب ةبلاطو ائيش ًادحأ ضرقا اف مهفرعل نكي. لولو

 اند مضاوتي وايلي ناك اغا طق ميظعل عضخالو الئاس اموي

 عرج احيصفةظفاحلا ىوقانطف ابك ذ ناكو مهطساوأو سانلا

 !رثان ايتاكو اعوبطم ارعاش

 وحن ىلع لمتشي رمش ناويد ةريثكلا هتافلؤم نمو
 . احلا قلط رغثلا مساب هبابشو اهمظن تبي فلا ةهزأ

 (نطولا ) اتياورو تدب فالا ةثالث وحن يف رخا ناويدو

 ماج ىديبأ لصن مل ةعوجسم ةيبدأ لئاسرو ( برعلا)و
 راثكلللا / ىعسلا دعب ةلاسر ةرششع عبرأ ىلا الا اهنم ةفالسلا

 هضمل عبطىذلاوهو ) نوكيو ناكو . ليزا ءانعلا ةدباكمو

 عطق ةفلتخم نونف ىف اباتك نيرمثءو دحاوو ( ذاتسالا ىف

 . مالقالا فويسب غارفلا باقر ءافتخالا برح مايأ ابلجال

 | 11 آلا ردع براقي ام لع ىوتحم رمش نانويد اهم
 اة ةسلا انو . ةناتسالا ىف هياعاروج نآآلا وهو

 . ىفباتكو كرتشملا ىف كرشلاو . ءافتخالا ىف ءافتحالاو

 ذل



 نفعا يا

 عماجو لوصفلا دحوم هامس ةعالا ىف نخاو  تاقارأملا

 حتاوف ىف رردلاو الل اللاو . دئاقعلاىف دّئارفلاو . لوصالا

 كلذ ريغو برعلا لاثمأو . عيفشلا حدم يف عيدبلاو .روسلا

 اءايضوأ اقرح هناموظنمو هتافلؤم نم ريثك دقف دقو

 الايتغاوأ 7



 اة

 كرز نمهر خلا

 دا ديد ىإ رصلا ءاو

 " ةماقالل رصم ةسورح هلوخد دنع اهاشنأ ةلاسرىهو

 000000 رع ةئس كاذ ذإ هس ناكو ةيرجته ٠00707 ةقئساج

 7 رصم ب يدأ ةطساوب نيئشنملاو ءارمشلا نم ةعاج ممتجا دقو
 نم ةتسل هنم فرعن دقو ىهو دمحا خيشلا موحرملا

 ' هذه بتكف قيقحتلا ىلع رصعلا ءابدأ مهنأ لع ءارعشلا
 1 ةريتو ىلعال مجسلا نم لاونم ىلع ةبوسنم مهججارت ىف ةلاسرلا

 ىهوةدحاو

 دعبو عيغشلا ميدبلا لصأ ىلع ةالصلاو هالوم هلل دبل

 نع ىور سانلا نم سايكالا لقأن نع هجيبب ةجيتن هذهف
 )0 لا ايدح اكدح هبلق نع هرظن نع هبل نع هركف

 راثو هسارفا بكر هنا هيلع ةقرلاو هيلا ةقدلاو هنع قأاو

 كرتيو ارابتخا راطقالا بوحي راسو ةسارفلا يحصتساو



000 

21 

 دئارْلا رظنيو افامتكا دئارلا ارشو ارا ٠ ارألا
 نساك الب سن فرط لع سانلا' نع ست فريش اى اننا

 اللف ىتح هلمس نع. سعال هيبلت الو هلمأ نع انما هدرتال
 صقو هتعاضبب هرايحألباقو اك هتيدنأ داعو ايس هتيعوأ

 مههوجو اوبطقمم اومانو مهسوؤر اوطغف هتعامج ىلع راح

 نم نولاتي ىقرمو مهم لا نم نوملكتيال اًنوكس اوماقو و

 ىلعأب الو حانف لايولا ققحنو حاصو لاب ايذ الاب قلعتن مذلا

 ى م مالكالب نوموقت توما وه اذه ماركسلا ابيأ توص

 الام يك تعضأ ام ةمذلا ىف دبع ىدنعو ةمدخلا ىف كدبع

 0 تكس الو اري ول كالا الو

 بكاوكي اولي تب ًاورطولا تيضقو تيجفرغسلل ىنومتدوز ارش

 ىنومتتص وأ امسح ررد 0 ةيبدأ بئارغو ررغ اهلك هيرد

 ١ هيدر فاش لق سلا دمك عا لف هلخنلا 5و

 ديح ف دقعلا رهوج نم ىلحأ ةعاضبال الك هئيسن قف ما

 6 لوبقلا منيأ ود 15 دقنلا دعب لت هلو اعلا

 اهبل حر مث ا لزبدلا ليف ابن نيكل مكقاوذأ
 هاو
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 0 00023 بدالا قاوسأ ةتونألا قاوسالا يلا
 ' ناخامو اهم راجحتلا ردنبهاش نام انموو تراالا ناتي

 7 هعانعلا الهأ لع هعاضبلا ضرمب مل هنأ الإ راوبلا تنمأو
 رجلا ران ىلع هدم تكسو هدح مزا لب رمالا لوا

 ظ ديرما فرع ىتح علسلا ةفرعمل دلبلا رادو دلطلا بحصتتساو
 - سانلا ىأرف ملظلاو رهاوملا نم ثنلا نم نيملاو ثرلا نم
 ' لكو هلماعلا ىف بهاذلا فالتخا عم بهاوملاب نوداهتي
 | 1 ليا ردكي ىح هتعاضن ردتفيو هتعاضن لع ىداني

 8 ' هأ رآ راك ديلبلا دساملا الإ مهنم حجنيالو دساكلا ريغ اهنم

 ١ لا ضراعي رارفلا لواحم ةقنشم ىف هناك هقدشلا ىف

 لخد نإ هبددبي أع هذالفأ تتفيو
 0” بلا قراغي.ال ريمأ يلع

 ا مب هتيشم ىف الوم هيون رح هبوص قراف نإو هييدسإ تح

 , حط رقت سالج نا هتيذ- ىف ثبيعلو نانللاب ركشرو نانبلاب

 | ىتفتسا نإو تقم ملكت نإو ىطخت ماقزإو حطبت مان ناو
 ' جورملا وماملالا مدع نم الإكاذ اموأطخأ باجأ ناف تكس
 ' ىسبتكا ولف داهتجالا ىلع راصتقالاو مامالا بهذم نع
 . فه نع داح نم ناف دافتساو ىورل معلا لهأ مزلو ممل



 دع ظ 5

 لقملا ىلع دمتعا نمو لض لهجلا رمب ىضرو للا درولا
 موبلا قمنتساف مهبا رمش لوجلا راص نكلو لذ لقتلاب ىردزاو

 رقفلا لوخ مهماما عمطلا اوذخماو مهسوؤر تناك مهبارغ

 0 مدقتي عينصلا سب لاقف مهسوفن لذل مهمامذ

 فيررظلا م ذيو ميركلا سلجم يف ميئللا لواطتيو في رشلا

 جات 1 ا ليلجلا ريبكلا هاشلا ىلإ مجرف

 سمن و مالسلا باب لب ماوالا ىوارو ءاركلا ردب ههاينلا

 رهاط بسنلا قيرع بدالا نيعمو برعلا كاسل ههازتلا

 قا وذالا مياس ناللاولح ناتحلا تن نآسلا نفر قداح الا

 ىلاعملا ريمس نك اولا ثيغلا فراعملا بيبح فزاعملا ضيغل

 ناسنإ ىل اللا رظان ديررفلا دقعلا ديجملا بيبللا ديشرلا غيلبلا

 ديسلا ىناسل نفو ىنف ناسل ىل رون لب ىناسنا نيعو ىنيع

 ةصقلا رخآ ىلا ةقيقملاب هربخأو هيدي نبيا ساجو ىهو دمحأ .
 ثيدحم ةصخلا هل ىوادو ةقيدللا هلخدأو هيلا فطعب لاف

 حارتسافلاصولا نم ذأ وبرقلا نم بيطأو دهشلا نم ىلحأ ٠
 هنم هداعتسا مث لاجرلا دقن ب ركلا ماحتقاو دهسلا نم

 ًادتباف ظفلب اظما هنع هيوريل لاجلا اذه ىف ظعولا ةوالهط
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 0 رصع لكلو ةعاضإ موق لكلو موق كَ لكل لاقو

 - تديتعا ناةداعلاو لاحملا بلطو ةعانصلا فيي زمويلا انلاحو

 .ةميدبلاةدملاف تيدب ]ايون ىكعال ةيسط تراص

 |0009 الم تلجو تعمتجا نم ىلع نكلو اهتقو ىضمو

 |0000 م فرعا هتمو هعبت تتكوتممس نممو تفرغ

 'ناف ةرئاسلا رابخالا ىلع تلكنا مأ مدارفأ تماعو كسفنب
 دقو ةرئاطلا رومالا ىفالا مداشنا نونسحيال كسنج ءانبأ

 | ىرتمت لكو ال 6 ىف ةعاضبلا هذه راجت ترثك

 ”ىرتشلا ا ]لإ اولأامو ةعابلا ءالّؤه سانلا ترف

 قرط ىف ىثيو هفتكو هسأر ىلع لمح نأ لالد لك مزتلاف
 ١ نودب ولو هفاحو هنييزنب لامحالا هذه ع ةممةةمسم ريغ

 ا ةقئارزلاةفئاطلا هذه عمءارشلاو عيبلل ءىجأ م ىنإ لاقف هميقلا

 "تيب لخدأ ملو ةفراملاةم الل ةفلاسلا ةدملا ف ىرقلا بوجو

 .دلبلا اذه ىلوخد لب دئاوع لعابرجو ا دئاوف ىف اعمط 1

 | عرابلا بدوا لماكلا دحاولا درفلا دجاملا ديسلا مسرب
 «بهملا بيبللا ديجلا بذهملا مهثلا بيدالا غيلبلا بيجنلا

 مكنت رضحن تفرعت هنمو دوبعلاظفاح دوجولا زيزع بيبحلا



 روس
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 تفقوو متعلطل تفرشن ىتح يلع تدفوو ةايرعدو]

 +دئارجلاسا تذخأ مث مكيدلام ضعب تيظحو كيدي ني ظ

 دع نم اهبق تيارفيقراوعلاو فراعلا لها نع رابخألا :

 تمس ىح يساتلاوأ فزاعملا لهأ نم رهو راب الإ
 توف تةقح وهبح ىضقف هيب مدع بالالا نأ تءداعو ىسفن

 ىلوبفىرك ومزلاو هبو الا نسح هبرغلا نم عنقا تلقو ىسنأ
 ٠ كنإلاقدنمالب هنظ ندحأو ىركف سناجأو هنج لب هنج

 هناريجباحسوهنالخ ردبو هناوخإ ءامس مهشلا اذه ريغ رمل

 هلاولا زبولا ظفاملا زيززعلا دبع زيجولا ىنعملا مهفلا بئاص

 ءافولا باب قأاو باوصلا يحب قلخلاو قلخلا نسح دوجلاب

 ىناولا لقملاو قاضلا ىأ لاو >وبسحملا ريسلا ىف الا

 مركلا ندعمو هرامالا س.ش ناكنإو معن ىفاشلا لوقلاو

 ةراجتلا هذمل ساجي ملهنأ الإ ملا درفملا مدقلا تباثو

 ابعانصفالاو ىلاغلاَنمْلب ىل اللا ىرتشد ىلاع ماقم وذ وه امناو 1

 دقنلال ددلا: وُمداَع وشل والخ ددملاو نيثك 0

 نانصالا شغف فالجلالا شل لي رصملا اذه 0 |
 هلمأ باخو هلمج رسكناو هلعفي لك قشف فاصنالا مدع عم
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 هب نال نم ىوس ظلم ىلع مهنم قبي ملف هلم لضو

 5 0000 ايللارعغ نكم هنم ضر مو أحتلااو#

 طف هدو ندالا رحم ىف ىرجف نايبلا:ىذ ةماق عضر ما

 0 و طق بطع هكردي لو طش ىلإ طش نم ةمالسلاب راسو

 أ 77 لب رورغلاو روحنلا رردلاب ىحو نامجا دوقع هركف

 . ديسلا رصم ىف بدالا ناساو رصغلا اذه ردب ققدملا ماعلا

 " ريظنهل سيل ريبخ ظفاح رييك مامأ ققحم ىكز رصنلا وبأ ىلع
 7 إو رجحأ دعو نإو زبعأ أشنأ نإو زج وأ ملكت نإ هناف

 ' برط هلك لب بغش هسا يف سيل بواقلا هتباه تكس
  ىلحتتام قالخالا نسح وب قد كاريخ رمأ اكن تحأ ف
 ٠ نصح نأابملا نم هدنعو هقرلا ىف قا وطالا لب قاوذالا هب

 أ دلملا رهاط دلجلا ىوق !ذبف هقد لكب ىنأبملا م كم ىنامالا

 ١ . ىهابم فحتلا نذخو فرشلا نبا ةحاصفلا ليا نانلا كنحا

 ١ يلاعملا ردب هنو ىئاللا مظن همظن هحامسلا نسحب فاسلا

 لوف ةرموقلا عبطلاو ميلسلا قوذلا ةياجو ىلاوملا حدم هظحو

  ىوادي عجسلابو هال ملقا ل لجع ىلع لجرلا

 1 هسامجلا أ بحاص هيليو نايب حضوأب عمسلا فنشيو عدصلا
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 0 سارع ىلع هنانفأ ةرعو علدبلا ضور هسايكلاو ةنطفلاو
 هناوخإو هموقنم ميفر ماقم لكلراكفالا رودخ ىف راكب الا

 لاؤقالا قئاق رت تاطو انهم قراعلا علط ىذلا

 نم محاز هعارب ندحأب تقطنف هعاريلل مل مضرأو د

 ريتا ةلاو ىتح ىلايللا زبسو ردصلا ىف سلج ىتح مدقت

 هياكر لظ تع ىناعملا ىشع ةعانصلا هذه ىف 0 قاف

 تفزو تلح ىتخ اهنيز ناف هبانج رمأ قبط ةغالبلا ىرحتو
 ترغلاناسل سوماقو بدالا لها ةماج تاتو دبر ف

 :(١)تنونض ىدتفأ دمت وزأفةينامم سس ا 1

 ةيددالا قئاقرلا ىف نايبلاب درفنملا نائبلاب هيلإاراشملا وبخ

 كردي مو سراف ناديملااذه ىف هقحلي ل ةيب رعلا نس املاو

 ةيقب عم ةيلضف الاب هل ىغقي ةيعلدبلا ماحستاو سرامم هفراعم

 نايغلل ترهظ ىتلا ةريثلا هئايس نكاوكو ةريبشلا هل
 الإ ابلقمي الو نولهاملا الإ اهركتي ال نايمعلا اهرصنأف

 ملطاورم أف ضيرقلاندغسرغ ىذلا باشلا هيليو نوااعلا

 جلاع ونضرغلا تاتمأق ةداجألا مهس اق قوفورفأف ميدبلا لاله

 الصأ ىردنكسلا قاع ىتاعاسلاب ريهشلا( )١



 طال

 ١ هرددلا ىرسلا ىعذوللا ضرملانم هقتىتح ضورعلا مسجن

 :  ىدبمو ةبوبعر ةنانهب لك هراكفأ رودخ نم ىلجم 0

 : نارلا بولق هظفل ةماخفب فجرملا ةبوحتأ ةيا لكدوجولل
 ”00007| 0 قو نم ناصرللا ةتلأ همظن ةلازحم سرفملاو

 ١ ,سلج نإ ماركلا بولق هنبرشت ىتح فعو مالكلا رح

 0700 ١ يك هملق لأ ناو هبكر ىلع نابحسانج- ءاشنالل

 | ناتي هيليو )١( ىماس كب دوم ئماحلا عيدبلا ثيغ هبطخ
 مهلا دنز نع رمش ىذلا باشلا ماركلا ناونعو مالكلا

 ١" هرطع حاف ىذلا عرابلادرسأف ىناعملا شيج ىلع لمحو هرسحو ْ
 هتةشمف هنهذ لاجج راكفالا تانب تأرو هتقشنف فراعلا ىلع

 ملطف ةيبد الا ناعما هتفرعو ةبيرعلا ةغللا هتفلأ ىذلا لضافلا

 ىذلا سيدالا 2 نرتقلا ف انف يف ىرجو ًاردب ملعلاءامسيف

 هتمزو حتنف ميدبلا رهز هأرو حصفاف قوذلا لبلب هعمس

 سوفنلا مايه نراعملا هن تماهو رودبلل رونلا موزأ نساحلا

 ١ هيليو  ىئاقرزلا دحأيشلا ىتاقلا دروملا عيدبلا دخ رورسلاب
 ا ليف هاير رح ةساسو ءايلف بدالااعد ىذلا:ريمالا

 ةيبارعلا ثدا ولا ىف راظنلا سلجم سيئر ىدوراملا يباساشاب دوم( ١
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 ةعاتصلا ع نيب وهف لوذ هرتعي م عفو كر هام 1

 ىئاعملا نمو اهقرأ ىنابملا نم مظن سيفنلا رهوملاو :سيئرلا
 تدالا رحب صاغ نم: رهاما ديلا“ راثلا ما 01

 راص ىتح مالدبلا شيج رصاحو هعاق نم فدصلا جرختساو ١
 ديصتس كلي دحت ذيرقلا ناملا دي دم 000 00 0
 مهلضفأو - هات أ هنرصاعم ايعاق هعاب ةغالبسلا ف ٠ لق

 ناديم لك ىراكفأ دايج ىرجي يلا صهزو م ناشف

 ءاشح الا ىلا هظعو لابن ار ناوبد لك هظافلأ رهاوج ىل

 هيلقملا مولعلا ءاون لماح ءامثنالا ىلإ هميدب ماهس قوفمو

 زرابمو ىنامالا سمش علطم هيلقنلا نوئغلا شويج دئاقو
 برعا نإو برطا بنطا نإ ىذلا مامهملا ناعملا كاسرف

 ماجسنالا لمحت لب فلكي مل فلآ نإ ىذلا ىعذوللا برغأ

 رثنلاف موجنلا ايارس ىلع موحهب رك رثن نإو مالكلا ةنيز
 ىناعلا ىف ثفن ناويد مظنلاو كلم هبلو هنا ودع وه باتك

 ةمدخال ىدحم ةءدخ نونفلا مدخو رحاس ةئئنال رهام هثفن

 نمهلهال لضفلاب فرتعا ىتح هلهني قدصلا هاورو ىدكيم

 ظ ربظم اها رت محلا )0 0



 ا

 2 (١)ىركف كب هلل ريعئركس حادقأ هدأ لاند نهتم هل

 - ءالينو نايبلا راجت مءالؤرف ايلملا ىطممو ايندلا دحاو وبف

 مهنم الإ فراعملا سيتقتالو مهنعالإ قئاقزلا رشنتال نامزلا

 نم لحتكلا نوقرسي عامش محل ءىضي مل عامر عادع نمو
 7 ىف ةلفسو دابع ةفص ىف قاسف نوحلاب دلل نوجزعو نوييعلا
 | 000 لاساو)ةشوتن. مئامعو هشوقتمبايث ذاهز لكيف
 ١ 0001 نعاالو همسإ را ملا نك ةوتتال هرم ها

 0000 دخلا نام اولنطت بدالا طاسب ىلع كو لول ةيسولا

 ١ مهاملو مارجألا مابك | ممتروش نأ ىلع اولصنت شبا

 . قا لاقو قدصلا مزتلا هنأت ماعف مانغالا ةيلأ نم لوطأ

 هتحيصن لع هت ركسشو هتحن رق نسح نه تدحنو

 ١ )١(المرحوم فرامل ايركف اغا هللا دبع 1 000



 ل

 رس اركلا ا
 ا 0 هدا ىلإ اهتك ةلاسرأ ىهو

 َّى سانلا ا ار ناك هنإ هنلب دقو ىرشعلا

 بيصأو الا س اهم خيشلا اجو هب رعلا م تمقوفرطلا نمز)

 ب ردت الا نم ناوخالا هيلا تتكشف هر ىذلا

 خيشلا ىلا يكف اهدي كاذذا دإ ناكو داتسالا ةمالامسل هثنهم

 00 دازوالاو عاضو الا ةفلت# تامحس ىهو ةلاسرأا هذه :

1 

 ءىراقلل رهظيس م هتاركتبم ٠

 هحئلا هذه ىلع دما كلف حورلا ةمالس مهلا انتحنم :

 هذه ىلع ركشاا كلف كايبلا ل ةحح انتبهوو دعالب ادمح

 2 فر هرطع وهو هرذب حولي دح الب 2 ةحصلا 1 ١

 لقنلا دئسو هافشلا قطنم وه لو لقعلا ددمو هايملا نيع

 رونو هجبملا ةحمبو سوفتنلا ءاذسغ هرما لاجو هرمع لاط
 ودقو ئذاتسام ري اطعو هريباتماةجببلا حس

 مادو هراذ ماق ىرشعلا دمش ىتدمعو ىذالمو ىرشن نيعو

 ةيحتلا كصخ ىريصلو ىديؤمو ىري#يو ىديس ه ع

 كتفد ايو كنانحإ رهزو كافر نشعو كناتسب سرغ



 لأ د ليعو نانجو ناس مالس هقيتملا هعيتملا كنتدسل

 ناو ناريح ليم كلدع ميعوكتمح رولا لب كلضف ميظعو

 ٠ افولا ىف صلخ هنأ ىلع . ىئاثتلا لوطو ءانعلاب ىئز

 3 0 ارلا سمل قاشعلا عراصم قف قاوشالا هن.تيعل

 5 نيدايم ىف قاوتالا هب ترجو سنالا ساح ىف حاورالاب

 / 0١ ةداقو ىمشلا ةموح ىف حاوزالاو باحسلا ئرج ٍقاوذالا

 ١  ىتح ىفنلا تباطو حاورالا هتلاظف مالسلا باب ىلإ مايملا
 سنللا ليزم حاولالا ف بتكف بانجلل مدقتو بابلا قرط

 00 نولتلا 25 بأي . ىناملا رحب ميديلا نيع راس
 ١ هدشنتو بصنا ىتح نونتلا ناولأ ىف همنت تلزامو

 - هقابنلا ناديم ىف كفاخ ىرجو غبن ىتح نونجماو دل
 0 ههاثبلاو ةفعلا ىف كغلا راصو

 000 اذا ]سائلا ابال, .- ” هممطم راس ىحربملا دياكدق

 نانبب طخ ناو ناتج نم نايبيف ناسلب ملكت نإ

 0 عم تينلا معنف بستنا ناو نافرف نع كاسح ايف

 ندا ىف فاعلا لاف سبع الو



 كلل ب 1 ما
2 

 تل

 و

 ماكلاو ملحلا ىف هياغ مهلكو مركتلاو دوجلا لهأرغلا هاب

 تملا قيل دول تنير 5

 ترش أو تمهفأف تماعو ًاثيغ ًابذهمتدوعف تدجو تدوسف

 كلوع هيلع نميقت لمان تاليقوبكتبس ضر 11

 ميسنلاك نايبلا ىف راص نم ميدنلاب ريبشلا كمالغ

 ميرسلا مهسلا ىمالكو ميدبلا سوقنا ١ةركفال

 ظ مدل نصحلا ىماقم نوكي.ال فيك م أ هيمارو هيراب 2

 تنأ معلا لاجدجوفهينابوهيلعم تنأو عيفرلا زيزملا ىردقو

 نيبجو هيلاجو هيلاحو هترق تنأ حلا نيع ناسناو هترغ
 هيلاث وهيل وهتروص تنأ لّصفلا ناتكو هر ار 0

 ةيرار لضفلا نم ىلاعلا كباب ىلع

 نع :لقرانلا تايد شار نق

 ةنج كماحو تانج كماعف

 قدغم كثيغو تاريخ كلكو

 هسفن لضفلا ىلإ وعدي نمنصغ ىرأ
 قرومكنصغوأن اييرعلضفلا نم



0 

 3 ةركف قدص نمف ءاشنإ تمرذا

 '”0 قرتن كريغو راكبأب ىداجت
 آ001 | وأم هينسلا كترضحو كتليضنل ىهعأ مث

 ١ كلت نم كتمالس وهو ايحأ تمدام ىلع ركشلا تح اق

 ظ 33 ميمو ىعلا هكردأ نم ىرلا ىف مقو دقو هيبرعلا ةفرعمب هيلبلا

 1 ةمالّسلا عمجج ىف تنكف ريسكتلا عج ىف ريصقتلا هلخدأ ايش
 )000لل ريكلا هعارذ ريظو ايقت تنك ذا هماركو ةيحم

 1 ايكباوحاصةمالك اوءهفو همال ١ هدالوأ 1 ذمو ريمصلا

 ا لاو هلجر تهوذا هرايد تءاسف هلهأ ىتأ دق

 '  لهربقتا اولقوادفلاهوبلطل ادتبالا يف ربما ثءاج ولو

 2 ىدرلا نماىدملا قرط لحفلا كلس ولوىدنلا در ىردصلل

 )1 13 دحلات ادصلا اواي ادملا كرتو لحولا ىف مقوامو
 0000١ م دحتأو ىدع ذقتأ ذإ ةماركلاو ةسنلاو همالسلا
 00 ماقلا ردلو النسا با



 0 ف

1 

 ةلحرلا ررغو ةلحنلا ررد

 هقيدص ىلا ةيردنكسالا نم اهب ثعب ةلاسر ىهو

 ىبهو دمحأ خيشلا

 لع مالسلاو ةالصلاو هر لمأع لكف وماي دملا كل

 ف ىلا م نم ريخ ىنمحلا دقف دعلو ةرحمما بحاص'

 ةسوركلا نم رصعلا تقو موصلا رخآ تجرفن محرلا ةلص

 ونال ثيذلاو وجال قعاوصلا مطق قرطلا مطقي روباوب رصم
 علطو هسدق تيكا اذا ىت> رفصو رخزو رد هاا اك

 م”ئاوج همامأ رابخالاو يئاوذ هفلخ ناخدلا لس رآ هنن

 5 0 نارتلا وها ىرذدن اق باحسلا رم رع ىهو

 0 ىلع ركب ةرات أ سويسرا ١ مساجحلا

 ىلع ةلمح اميري ةراث رما ةقيلخا ن م هل ردص فيس مأ ر معد

 اوذخ ءكوقيو دس دقو رابخ با ىلع هموحهو دو نبأ نع

 ضرالا امادآ لعل اف ىعافالا ريس ةيفيك ىصافدنا نم

 هةلخهروطقملا تابرعلا هتقفري دارألا(١)



 شلت يفر شلال

 0101 اف لجالا قرت 0 ىلا . لجع لع د ا

 1 لآ لع نيف كاذ ذا فقوو 0 1 ردا كو

 00000, هسيل ىجي ءابطالاو لاجرلاو ءاسنلا ةرثكل
 ١ حصرا ىتح جا جالملاب هورداب جالتخا هيف دجو ناف هضرعو

 ا ادلا لسراورطو موقلا عدو يكمل تاق ذكاو 7

 ةيفصاو نى ركنا هيف لزق ااا

 ظل

 نحب امود

 اربحتف هن افص ميكحلا

 رماد لآ
 هديرزت عومدلاو ىكبي لظو

 ىوتلت ىعفا ريسلا لاح هاقلت

 اب ىمرت اهتلسرأ هان

 1 أصا سح ادقسباغ 5 و |

 ل

 هعرغ ءاج كويدملا هناكف

 ابقفا نمت وه بهش هناوا

 3ك معلا قع ندع دقوالا هتيشمم

 أريسم راخبلاب دوطك الكش

 000 ايرللاب بق ذيدحم
 | اولا فى ريببف ادجو

 ا الا ءاسيحلا سرافوأ

 ١ ىرسلالاحىرت نأ تلخأضرغ
 اريزو هيلعادعف هباغ ىف

 ىرقلاك لت نع باغوهنم لسناف

 )ا ١ 17 داطنلا ةبق وأ

 )دم را ىرارلاىرحت الارق اه ىفع ذِإ نارينلل ا





 ىطوافنملا قطل قطصم ديسلا موحرملا

 ١؟4 ةرك ةفيدص ىلاثلا ءزح

 ضظهم اذج اد باوند لن



 ملعلاو بدالا نيبقك

 علل

 قلبو لفعملا تطصم ليل ١
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 ددايخ

 بونجوف لببقلادجولا ندم نم طولغنم ةنيدم ىف قطل نب دمع

 نم ةيرجه +١9 ةنسل ةقفاوملا ةيداليم 167/5 ةنس رصم

 7 ىلأ نب لع نب نيسملا ىلإ امهلوأ بسن ىبتي نيعرك نيوبأ
 ةيكرتلا ىجبروج ةرسأ ىلإ امهناثو هنع هللا ىضر بلاط
 ىف هبال هترسأو . لئؤلا دجلاو مظعلا فرششلاب ةفورعلا

 ملعلاو ىوقتلاو فرشلاب ةروهشم ةرسأ طولفنم ةنيدم
 00007 كام وحن نم اهدارفا رثك آو . لضنلاو
 70 ال دمج ديلا هدلاوو . فارتشأ ةايقتو ''نويعرش

 «"ينايعأنيعو "” (قباس ىعرمشلا طولفنم

 نايعأ (©) هرايخ س عانملا نيع(*) في.رعلا تس موقلا ىلع بيقنلا )١(
 مهفارشاوس انلا



 لنا

 هتسارد

 ةنسىف ميركلا باتكلا ًاظفاح بتكملا نم جرخ

 ميجك تزرتكلا رهؤالا ةيردعت لاو لك دا ةيداليم ١ هده

 هنارقا نيب فرع ىتح لئالق تاوئس هب ترماُث هت رسا دارفا

 هسفن هب تعزت مث . مهغلا ف قوذلا ةمالسو ةنظفلاو ءاكذلاب .

 نوبرهزالا هيلإ بهذي ىذلا بهذلل ريماس ل لإ

 ةيرهزنالا بتككلا ف سود لال 0 مهتسارد ىف

 تبثتلاو عيضاولا رهاوج مهف هل ' لنك ةؤونم لع الإ

 تاشقانملا نم ةداع هيلع لمتشن اب لفاح ريغ . اهقئاقح نم

 مملعتلا ىف ةطملا هند ناكف . ةيريشتلا تاعرانلاو ةيلظفللا

 عسقم هل حبصأو ٠ ةنهذ ءافغصو هقوذ ةمالس ىف ريثأت مظعأ

 يبتك ىف هتسارد هبدل رمستيام ةسارد ىف هقفشر تقولا نم

 كات هيلع تبلغ ىت> ةمكملاو بدالاو قالخالاو ةعيبطلا

 كام ًافغش اهاوسامع اهب فذشو اهنم بدالا ًاصوصخ مولعلا

 هئهذ ةآرم تلقصو كزادم تلق بلل ١0

 هللا ءاشام اهنعضو ةيرثنلا لمجاو ةيرعشلا مطقلا مظنب فتتهو
 نمضت (0)



: - ١ 

 لولا نينافأو رمكلا نوتف نم هانإ اهنمضي نأ 9 |001١"

 ءىداب يف كلذ ناك نكلو . فصولاو داقتنالاو باد آلاو

 قل مث . نوكي نأ بجي 6 ال . نوكيي نأ نكمي امرمألا

 دلولا قوصل هب قصلو هديع دم خييشلا موحرملاب كلذ دعب

 همدقمو هلزنمو هسرد ىف هتبحاصم نم رثك أو هيبأب

 حضن واصقان ناكام هماع نم لمكف ةلماك نينس رمشع هف رصنمو

 هيلع هللا همحر ذاتسالا ناكو . جضان ريغ ناكام هبدآ نم
 .لييجا ءانثلا هتنطفو هئاكذ ىلع ىنثيو باجعالا لك هب بجمي

 لطفا نم نوكيس هتأب هن لطيو |11 00
 قل ىتح همم هنأش اذه لاز امو. هعلاعت وه دايمل نيرئانلاو

 ًاديدش ازح مجرتملا هيلع نزف هبرب هيلع هللا هجر خيشلا

 هدا ىفهئاورثاو ةرهاقلا نم ه هير هز الا ربع لعل

  4تعلط ىتح اهف سانلا هاسن,داك,نامزلا نم ةهرب طولفنم 71

 ةنس دولا ةديرج ىف ةرو ءبشلا هلئاسر عئالط ٠8 تسلا و

 لبالا محازت اهيلع اومازت مث اهللإ اونحز مث امل نوثراقلا
 وب عوبسالا مايأ ال ثودمن اوناكق اهدرو ىلع ميلا 0 :

 ءربخ ىأ ودعلامملط نوف رعتبشيجلا مامأ نوثعمي موقلا هعيلطلا )١(

 ظ



 لوم ظ

 مييبلا ليللا ةملظ ىف لاضلا بقرتيام اهيؤرا نوبقرتيو موبي

 عماحلا ثيفلا نم رفقا همهملا ف ءىماظلاو . علاطلا رجفلا نم

 قدا نم تائمو تارت ةديدعلا لئاسرلا هيلع درت تناكف

 ةلئسالا ةنمضتم ةييردلا زاطقألا فاك نووانا ١
 ةيقالخالاو ةيعامئجالا لئاسملاو مئاقولاو ثداوملا ىف ةفلتخمل

 تاماظ ىف هب ىدنهت ىذلا املزانم 7 ةماللا تكيسم أف

 . تالكشملا لح ىف هيلع دمتعت يلا 7 و .تاهشلا

 را بتناك 0 ا

 .مجرتملا لئاسرب اهفغش ريخ الا رصعلا اذه ىف هكلسم ةقدو

 كلذ نم مأجاف دق هنأ الإ كلذ ىف ببسلا نأ نظأ الو

 لئاسر ىف الإ هلثع مهل دب ال اب حيصفلا ىبرعلا بولسالا
 دعب .ةيصوصخلا مهمالسارمو . ةيبدالا باتكلا ءانلب
 ةيجنرفالا ةحبللاب فحصلا ىف نيبتاكلا رثكا مالقا تنولتام

 ىرخا ةراث ةيفاحصلاوةرات

 هقالخأ
 ىنارلا اهسح ةفخوو سانلا نع نض|بقتاف هقالاس ا 0٠
 راقولاوةناز رلا امنكلو ريكلاالو فلصلاب ىهامو اريك و الص

 هب علو|هب جهل (؟)اجتلاو محجر - هللا ىلا لاو 00



 ا 1

 1 اهرئاعصو ' 117 فاتن نع دعبلاو ةزملاو ةمتالاو

 ا لم الو هقالخأ هبجعت ال نم لك ةطلاخح نع مفرتلاو

 عقد ١" را ىلإ هك نع ل ةمعو. ةراوطا هرظن

 ندا . هاوس امف نه ' ليلقلا لالا نم هدي ىفاع

 ااا قى ذخ [ام هنأ ةمابشلاو ةفعلا باب ىف سانلا هل هف رميام
 قئادب هلئاسروأ هدئاصق ءارو نم مفنتأ الو هيدأ مِلع ارجأ

 لوصو ىف ًاببس ناك املاط قلما ىف مركو ''' . توتحس وأ
 ىلا ةيضقلا كلت ىذالا كلذب هدبع رخآ ناكو هيلإ ىذالا

 1م ًاماع رشع ةسخ وحن نم ةيمو.علا ةباينلا هيلع اهتعفر

 مث قباسلا ىودأنا هايف نم هلا ار هش لج

 . دنع هنع ىضرلاب هفطعت ميركلا انالوم رهظاف مايالا تراد

  لكب دوجو ءاخسو . ةريمض ةمالسو هدصق نسح هل نييئام

  ًافعضو زجع ”الكلا ةنظل حو ءايحو بدأو . هنيع كلمتام
 | تمصو» ةعاجشو ةوق ثيللا وهف لعفيام اليلقو سضغ اذاف

 ش ناعإو . نيلئاتلا ذب ملكت اذاذ "'' ايع رظانلا هبسحب ليوط

 )١( مهرد سدس -قئادلا (؟) هكرت - هنع قهزو ءىثلا ىف دهز /
 )*( زجعلا-ىعسلا (4) ليلقلا رزنلا -تحسلا

ُ 

ٍ 
: 

ٍ 
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 ""ىؤاتالو تصاوتلا هب نهذتالا ١ خسارلا دوطلاك ىوق
 ""* (ملم همايأ نم موي ىف ىئراف .همجا فو رهدلا كذا 1

 ةلاح ى هللاب ةقثلا فيش الو تروم وا هطسد د

 بهذي ام ىلع ليمج ربصو . هئاخرو هتدشو . هرسلو هرمسع ْ

 مايالا ثداوح نم ميلا كيمو ريطلَو ميكحملا بلي

 نك دحاو عبتمل 4 نالفظ هل تام دمت . اهايازرو

 ةيمد هج راعالو ةرفز هطااخم ال اترك 27 ممملا ثداملا اذهل

 بحأتناكو كلذ دمإ هتجوز تنام مم امهم هفغش ةدش ىلع

 مهمداح هاندا لا سلخ هيلا سانلا
 ؛ ءوزرأ ا | 34 أممافو ةلمل

 ردغ ند ريك نا ف قل دقلو ١ هاوس ووالنا كلذ.

 هبلق ةرابط مهنقادص كرش ىف هعقوأ نبذلا هئارشعو هئاقدصأ
 ديلا هل تناكو مهلإ نع املاط نيذلاو هتريرس ضاييو

 هيلإ بدن اييج اشم ناك ىلا ةديحولا همك تلا 0 لاب الو كاذب لفح اف مهشيع دوأ “ ميوقت وأ مهميلعت ىف
 3 نأ مي ل ىذلا وه هدحو هلل نا » براقعلا كلت
 قالخالا نم هؤاصخلا هلق رسلام جاو 4 نانا 0

 لزاتلا (4) هلمف بذلاملا(م)هلاما هب ىول(؟) تاثلا )١(
 لقنلا 02 دوالا(ه).



 ك2

 ' ةيفاضالا ةايللا كلتب لفاح ريغ ةيئاذ ةايح ايح هنأ ةردانلا

 ' يف ىلإ ةايح مل نوفرعيال نذلا سانلا نم ريثك اهايح ىتلا

 )00 0 لسا سيلف . نيمماسلا ناذاو . نيقطانلا ءاوفأ

 - ندقتنم ا داقتنا نم هسفن ىف ا الو هل نيحدأملا حدم نم

 ١) هلالخ نم ةلخ داقتنا لع اوعججأ اميمج سانلا نأ ولف . هيلع

 ٍ 000١' ضقانم ىأر لع اوقنتا مهنا ولو اهنع كلذ هانث ال

 لضافلا ملاعلا هل لوقي ناك ام ًاريثكو . هتديقع نم كالذ لان

 ا دع كتباتك ىف كل ىرال .ىنإ اشاب لولغز دعس

 '  .تنكام ًاريثكو نيبناكلا مالقأ ىف ًاريثك اهدجأ نأ
 )00070 ىذلا مويلا كلذ سش ىلع تملطال لوقي هعمسأ

 |٠001 ليلو ديلبلا هيف ىأرب بجميوأ لهاملا ىلع هيف

 - ىتح ضغبيف قدصلا نم هيأإ بحأ الو بذكلا نم هيلإ
 ٠ باقعلا تح حو .ةوافملا ىف قارغالاو ةشاشبلا ىف ةغلابملا

 ًاصلخم هلوق ىف ًاقداض ملكتلا مادام ملؤملا 0 عيرقتلاو رلا

 ىلإ هليمو ةلزعلل هبح ىف ًاببس اذه ناكدقلو . هبهذم ىف
 ناطتام ريغ سانلا نم ىلطي هناك ةطلاخملا و ةرششاعملا بانتجا

 برغل )١(
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 مجرتملاقالخأ ىف ناك ناف ةلمجايو . ضعب نم مهضعب نمانلا
 نع. زجسلاو سانلآ نم ةرفنلا تا قل اذ ب

 مهنا وس ىلع 3 مهسبلو . مهوالع ىلع مهلامحا

 هتسام ئ

 هنطو بح ىلع ًادجو كلاهني ىطو لك ةسايس هتسايس
 ..لالنا ةظط نمد لحام ىلعو هيلع نزح عمدلا ”"' دو

 اذه ىف هع "' ةووثأملا هناك نمو. لول ١ اندر

 نادقنب الإ امل متثال صم ةايحانأا تمض الا

 ةايللا ليبس نم ىلإ ىبشأ توللإ ليبس ناكل ىتايح
 ةصاخ ةديرجالو هيلإ '*' ىتني صاخ بزح هل سيلو

 رشم اهددمت نآاهف هبارق بازح الا امآ . الطب 0

 ًادحاو اي زح اهلك ة مالا نوكت نأ سجي هنأو نطولا ةحاصع
 نم نمعتت قمل كاذأ ني مقت ةيسايس ةئيغض لقأ نال

 نيتديرج ني اهمأ اف هنأرف دئارإا امأو . اهرادقع احلالقتسا
 راضو مفان لك ىلع *” اهمال اممو ة.ءالا ءاضرأ ىف غلاهت امهادحا
 .لوقعلاب ةرحاتم ن 1 أ هيشن هذهو اموؤش نم

 ١ بستن, (4)ةلوقنملا (م)هتةرفهتفسن - جيبرلا هترذ(9) ةروملا ا

 اهتنواعم(ه)



 امو

 00/1 دينسقال ءذهو اهداعرإ قوت قحالاو
 آ0001) 00 لازتال ةمالا نأ ىرب ربف ثوكي نأ تحيات
 - ةمكحلا مج.هلمت ىف صالخالا ديدش دئاق ىلا ةجاملا !دشأ ىف

 " ةصاخ ةقالع دئارأا نم ةديرج نيبو هنيب سيلو . هلوق ىف

 هني نكي مف .هلئاسر اهف كتكي ناك ىلابدئارللا ىد

 ' 01 الار تكي نناك ىأ نيب نوكيي امم رثك ا اهنيو

 ' هراكفأو هئارآ رشن ىلإ اهراشنتاب لسوتي ةفيحص ةيأ ىف هيرملا
 7 00 اهاثال اههاذمو ايثدابم نم ءىث ىف اهاتال ناغ
 قالا و اعوط ابق راف نإ و ٠ اةاهاو

 ةيحأ
 ْ كاك نهذم نوبهذي نيذلا باتكلا نيب دجوينأ لق

 | علتلو نم مهلاسأ ةغالبو مهيكارت واع ىف ىلوالا ةيبرملا
 7000 نإو ةئيدللا ةيئدلا هذه رامغ "” هماقب ضوخم نأ

 | 000١ كد ىلا ةديدجلا ءارالاو ةيرصعلا ىنامملا هذه هيب
 ' ا 7 ءهدع تفقوىذلا فقوملا دنع ةينرملا هللا فؤقو

 0 مهب دجن نأ لقو . بواسالا ىف هتجردو ةباتكسلا ىف هتطخم

 مهتزسانلارا,غؤتلخ3 ()



 ل

 هناييب ةماعلا ىلإ نسحيو هداقب ةصاخلا ىضرب نأ ميطتتسي نم

 بدا لزن نأو هما ةفل 1 معالع نأ و بف ةحارنإ ا

 ىذلا ديرفلا بتاكلا ىرأام ىلع وهف مجرتلا امأ . هماق ةصاللا

 ىف ءاوس هنوؤشو هتالاح عيمج ىف غيلبلا هب ولسأ ىلع ظفاح
 اك / ىتلاو ىلو الا ةيب رعلا باتكل ةقورطملا ىناعملا كلذ

 ةقيلسلا نأ ىلع لدي امم . بولسأ اهلاومسري ملو ًائيش اهنع
 هنأ اكتبه واؤع نم .ةيراغالب هتاكلع نماكلا 1

 يفو هضارغأو هيناعم مهف ىف ىوتسي ىذلا ديحولا بتاكلا

 .ءاطسبلا رغاصاو .ءابدالا لحاطف هنايبو هتحاصفب باجعالا

 ةدئق الا ثداحن 0 هماقبال هيلقب نك هنأ ىلع لدي امم

 روطبسلاو قادطلا ل0000

 ىف نيديجلا باتكلا نأ نم نولوقيام ًاحيحص ناك ناف
 ةيبنجالا تاغللا نم مهتاباتك حور نودمتسي امنا رصملا اذه
 هيعالابع ىو عنرفالا'ءارعش مكارقءاسانم نول 0

 ةغللا ريغ ةنل فرسنآال ىذلا -ئطواننملا ديسلاف ةيردشلا

 . ةيسفنلا رطاوملا ىجنو ريغ ىحو ىلإ أجلي الو. ةببرعلا
 ةعساو ةمحر 0 ههحر رهعملا اذه ىف هيب رعلا باتك ةردان



 عاتجالا حمر
 فلول اهاسنأ ال ادب ىدنع عامجالا حور باتكل نإ

 . ًارئاحو . ىنادهف الاض ىتدجو دقف اشاب لولغز ىستف دمحأ
 لعبسلا تقرع ىتح رجأ ًارانم ىل مفرف

 .تنكام ًانوؤش ىرصملا عمتجلا اذه نم مقنأ تنك
 3 تنكو . ةيرشلا تاعمتتجملا نم هريغ نم أهاثم مقنأ

 .ىتح . هتافصو ءاوطأ َّق بر رغ 5 م 3 دتعأ

 اهقرش ةماع تاعمتجلا ةعيبط حرش ىذلا باتكسلاكلذ تأرق

 ااا الو نلح الادحاو ةمكح امل رزقو اهيرغؤ

 .بوعشلا نم هريغو ىرصملا بعشلا نيب قرف ال نأ :تفرمف

 .ىف قافتالا نم هب هيبشلاو ءىشلا نيب 'نوكيي ام الإ ىرخالا

 للا ضربلا فى الخالاو ةنكلاةرقوملا
 .ىنطولا بزحلا عابتأ نم ةفلؤملا"ةعامجلل بيعأ تنك



 كلا ا اي[

 ماوعد ىبزملا كلذ ءاعز نيدصل ىلإ ةئاماغارا نإ

 ةمواقمو هناكم نم ىزيلكنالا لالتحالا جاعزإ ىلع ةردقلا

 . اتوقمني بطخ وا .امورطسي تالاقمب ةرهاقلا هتوق
 خارونصب هيف رمآلا حان ادي نم ووتلللا مارا
 ًايسلرف وأ ايرون وأ ارب وأ يك حوا ايدنه ناكأ ءاوس

 صالخإو قدصب ةيرصلا هينطولا مدخي هنأ ًامعاز ايزيلكناوأ

 هنأ هاوعد يف ىزيلكنالا تنالب رتسملا سمالاب تقدص اه
 حئاصنلا ىدهم نم ةلزنم ىرصملا نطولا بح نم لزن 3

 نأفلا باعسأ ربك ١ قيبالا ىوبدحل :لإ تاس

 تقدص او . اينطو نوكي فيك هماميو ةيرصلا ةيضقلا ىف
 ىف ىنابسالا اليجارد ويسلاو ىسضرفلا اجوريد ويسلا مويلا

 اهريمأ ىلع امهن ال اف اهنأشب مامهالاو اهياع ةرينلا اهاوعد
 اميمندؤت ا قفا تربطو : قراشلا بكل" علطمو ةينطولا ىنأ
 هوجولا هل ىدنتو . افرع هابجلا هل سيصتت رهظمب امهافنمىلإ

 انو» هلو عامجالا حور ىف تأرق اماف . الجخو ءايحةميركسلا
 رأتت روعشاللا دودح ىف ةقلحم ماودلا ىلع ةعاملا تناك



 كك

 000٠| |نلاك ىوق ساسحإ تاذو تارثؤلا ميجنم ةلؤهسلا
 ' ةكلم نم هدرجو لقعلاب ةناعتسالا مهكميال نيذلا صاخشالا

 0000 ددكلا ةميرتس نوكت نأ اهباش نم ناك زييغلاو دقنلا
 آل أو تاعاجلا ةميبط كلت نأ تقرع داقتعالا ةلبس
 000 ادينبللا لع لب ةماع ىرسلا ممتجلا ىلع اهيف بنذلا
 ةمأع ةيناسنالا

 ىف ةنظالو . هبلب سأبال ىذلا لجرلل بأ تنكو

 ,لاع وأ. قذاح بيبطوأ . عراب مام نم . هكارداو همهف
 001 ينم همظعو هلالج ىلع هارأ نأ 0

 ١ 000000 ييسيجم حضن ىطولا :بزملا عابتأ .طسو
 03 باقتتيو . نومهفيي ام مهفيرو . نولوقي اء نولوقيو ٠ . موخأرص

 مهكراشيو . نيبعاللا فك أ ىف ةركلا ىلقت مهفك أ ىف

 ١ بآَرو 0 .نركنال انة دصكو روصتالام روصل ىف

 قيردصتلا ةعامجلا ةيلباق ىلع مالكلا ءانثأ هلوق عامجالا حور ىف

 "نعي حاجتحالا مدقت ام در ىف ىنبنيالو ةللبابلا :تالايملاب
 ١١ 1] رفاولا ءاكذلاو لقعلا لعأ نم تعامل[ كلت نيب نك

 هف ءاونس لهاملاو ملاعلا ذا انعوضوم ىف ةفصلا كلتل ريثأتال



 مما جا

 مضوم ىف هلوقو ةعامجبا ىف اومادام زييقلا ىلع ةردقلا مدع ظ
 نوهماشتي مهكرادم ثيح نم ًاقارتفا سانلا دشأو ضآ
 .لاجرلا مظعاو . رعاشلاو تاوهشلاو تانادجولا ىف

 نيدلاك روعشلا اهعجرم ىتلا رومالا ىف ةماعلا نع نوتواغنتيال

 نوكي دقف.. ًاردان#الإ اذكهو روفنلاو ليملاو بادآلاو

 ءامسلا نيب ام دمب هئاذح مناص نيبو ريبكلا ىضايرلا ني
 .ىفامبني قرملا نكلو .ءاك دلاو تملا تسي 0000

 ىف. هلوقو  ةياقال عطس وه وأ بلاغلا ىف مودعم عابطلا

 ةدسع ةعاملا ىلا همامضنا درج ءرلا طبهب رخآ عضوم

 تنعم الجار ناك هسنن ىهلعلو . ةنيندملا لس نو تاحرد

 ميات خذاس ةعاجلا ىف هتكلو. قالخالا تذيع لشللا

 هفنع هيفو . هتدشو ىرطفلا لجرلا عافدنا هيفف. ةزيرغلل

 ظافلالاب رثاتلا ةلوهس نم هيفو . هتعاحشو هتسامح هيفو

 هيف مل . ةعامجا جراخ وهو 9 رثآقي نكي ملام روصلاو

 ضقانيو . ةيييبدبلا هعفانم كلاختام لعف ىلإ كلا

 ةعادللا ىف ناسنالا ناف ةلمجابو . هنع ترهتشا ىتلا هعابط

 ًاده كلانه» تبهام حابرلا اهريش' لامر نم ةبح هبشأ ٠
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 000 ١ لإ لوقأ نأ يتكمأو : ىرذم جلو .ىرطاخ

 ىلإ اومضنا مهنكلو . ءالهج اوسيل انءاماعو . ءايبغاب اوسيل
 1 ناكمو نامز لك ىف املاثمأ نم مهلاثمأ ةلزئم اهنما ول زتف ةعاجللا

 مهئاسؤرل ىطولا بزملا عابنأ عوضلخ بجعأ تنك
 ٍ ءاينغأ اوناكنإ محلاومأ نوبلتسيو مهب نولثعو مهنوذؤب نبذل

 . نيماعتم اوناك نإ مهلبقتسمو انقل اوناك نا مماوقو

 ' اش اونوكي م نإ مملوقعو نيفظوم اوناك نإ ٌثرضاحو

 ظ مذخأب نم مهفارمدن ال ب خا تنك ام ؛كاذالو اذه نم

 000 ل هدب عبو مج اع ودحو . .مهب قفرو ٠ . نئللاب

 - ىججلازاف | ق1 مب لزتنأ ةفاخ تدارحلا قلازم ىف

 ا ةعامجا نع هثيدح ىف هلوق عامجالا حور يف 5 0

 . .اليلق الإ ىنسحلاب رثأنتالو . امل منخمو ةوقلا مرتحن ىهو

 . كلذل .الإ سيا فعضلا روص نم ةروص اهرظن ىناهنال

 . ةافطلا ىلإ لب قفرلاو نيللب اوفرع نذلا اا سؤر ىلإ لم ل
 اهوقحس نذلا ندبتسلا

 : ديب تاالاقتلا ةعلاطع مهمامهال هر تنكو

 . هيلع لمتشتام ىلع مربثأتو مهيز- دئارج اهرشت ىتا
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 . ةدرابلا سيلاس الاو . ةميقسبلا ىناعلاو . ةدسإبلا هل يا نم

 ىح ابسنع نأ لقاعلا لع فنأي ىتلا . ةقفللا نيهاربلاو

 ىتاذ داسف ىلإ مجار كلذ نأ نظأ تنكو .ىلوألا ةرظنلا
 تنفقو ىتح . مهكرادُم ىف ىزيرغفعض وأ . مهقاوذأ ىف'

 عامجالا حو ر بحاص لوق ىلع عالطالا دنع ةقيقللا ىلع

 ثيح نم اهضعبي تاعاجلا اهنراقت ىتلا راكقألا ةطبار نأ
 اهدنع لساستت ىهف . ةيقيقحال ةيرهاظ مزالتلا وأ ةهباشملا
 فرغ ىذلا ى وايكسالا لجرلا نهذ ىف ةلدالا لسلستت !ك

 جفتتساف . مفلا ف بوذي فافش مسج وهو جلتلانأ ةبرجتلاب
 بوذي نأ بجي اننا لام وهو جاجزلا نأ كلذ نم

 ودعلا ىللأ 6 ل روصتن ىذلا شحوتااكو . مفلا ىف

 لقمت نأ لصاملاو . لك آلا..ىلإ هتعاجش لقني عاجشلا
 اينيني ةظارآل .ةتلاغتن: ءايخا< ني محبا نع ةرابع تاعاجلا

 نمو ىلكلا ىلإ ىنازإلا نم ىئاجفلا لاقتتالاو رهاظلا ىف الإ

 اهلإ اهمدقي ىلا ةلدأالاو : ور الب ميمعتلا ىلا صيصختلا

 .زرطلا اذه نم اهلك اهنودوقي فيك :اوفرع نذلا كنث وأ
١ 
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 . ةمألا نم ةاشاسفالخب . اهيف رثؤت ىتلا هلدالا ىه اهمال

 ١ .هتعاجج لاوحأب ريبخلا بيطاف . لاحيابكر تالين ةيقطنلا

 . كلذف حجئاذاف 0 لا

 . ناك ام كلذ دعب دلي نب رشع ىف طخ ثيلازلو دارأام

 ف كيم نا تاملكلا كلت هتثدحأ ام ريثأتلا نم امل

 ١ ابعانقا دارلاصاخشا

 ا قئاقملا نع مهنم نيمامتملا ضا 0 عا ثنكو

 ' ةيرصلاةلأسملاف ةقلعتملا ةيعامجالاو ةيسايسلاو هيخمراتلا

 | ريدقتو . ةصاخ ةلتحلا ةلودلاو ةماع اهم ةيينجالا لودلا ةقالعو

 ميظنتو . ةبوصنملا ةمالا ةوقو ةبصافلا ةلودلا ةوق نيب قرفلا

 ' . اهنلالقتساو رصم ةدامس ىلإ ةلصوللا لئاسولا تاقلح

 مهل نولوقي نذلا ءارو مهنا ريطو
 1 باوبالا ىلع ٠ ءالخلا

 1 700 الرع انطق + ىدأ وأ نيشوف تاقاووتسدلا#و

 3 .اتنأشب مت تأدب ةينامئلا ةلودلا « و * ليلقلا الإ قبي [ و

 ' هيزيلكنالا ةموكملا «و « اندعاست ةيناملالا هموكملاو

 | ااا بحت ابميج ابروأ هو هانم اهسّنازف دفترت
 نذلا هابط الا تاللابخم هبشأ وهامم كلذ لاثمأوه تاون
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 دك سا ا

 نيذلا نيمجنملا تافارخو ٠ نيفرشملا ىضرملا ةييزعلا نولواحب

 ىف تأرق ىتح ٠ ءاسنلا ةلهجو خويشلا ةزجع لوقعب نوئبعل
 ًاطوش م امالا ىلإ ةفسلفلا تراس : هلوق عامبجالا 0

 . اهذلي 0 تاعامجلل ء «يب : ل اهمدقت عم اهنكلو ًاديعل

 ءاوو تمفدنا كلذلا. ماهو ألا نع امل ىنغال تاعاملاو

 ةرضاح ةراجن امنوميبي نذلا ةغالبلا راجم ىلإ تبهذو اهتزيرغ ٠

 م ءايشلا :نوكي نيح بدت ىلا ةرشلا )00

 اذاو..:ايتامح لوط:ةقيقلا ىلإ الخ ىف تااشا 0

 دمت تحارو تاتو تضرعأ اهضنت تقال | 0٠000
 ينم نيولاو ياض نك ايلا ةرمالا ىرت ىتلا ماهوالا ظ

 ةرصاقالو ةاهاج تسيل تاعاملا كلت نأ تماعف « اهاده نمل ٠

 كلذك نوكت نأ ىرورضلا نمو . ةعاجج اهنكلو ..
 ا ووتسدلل .مهعيشنل ١ ىجعأ تككو ظ ٠

 نأ نأ لأ اب اوي ٠ كردلا مافلا حاللإ هيلط ىف ميحاطلإو

 بعشلا اه ردتقي ىلا د هنأ الإ هنم نو.بغبال عرتكأ

 هوفرع ولف . رذحالو '"' ةبقرالب اضعب هضعب لكأي نأ ىلع

 راظتنالا (؟) هيالولاو هرامالا )١(
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 7 م محل ريخ همدع نأ مهسفتأ ىف امدجو هتقرمم قح
 نيلك "لا ةماظ منع هنالو .ةمحرو لدع هئال . هدوجو

 0 وهو هل مميشتا 0 ىلع فقأ مف . نولكأي ام اودح نأ

 باتكلا كلذ ىف تأرق ىتخ مهيلإ ءايشالا ضفنأ ةقيقملا ف

 تادقتعم ليبس ىف تولا ىلإ تمدقت ةعامج نم 5و » هاون

 | 01١ ايلا نم ايش هقنتال داكمت تناك ت الك ركف أو
 ظ |0 طخ درك ان ةيتال هلا :

 1 موي نيفرطتم . مرعاشم ىف نيلاغ مار ]
 . اولتقيفاو 0 نام 06 زاامإ ما ئ

 ْ 00 ااسع واامإ نوكيذأ امإ دنع لجرلا أو

 ١ نع ماضر نع لقيال د نع ماضر ناو ..اممل

 داكأف ٠ ميقتلا طارصلا موده نبذلا مهئايبنأو مهلسر
 1 ىلا فلك نأ الو هلبااو ةلفغلا تافصب مهصتخأ
 اهتطاسبو ةعاملا رعاشم ولغو هلوق ىف ةلألا رس عامجالا

 «ىهذت ءاسنلاك بف . ددرتلا الو كشلا فرعنال اهنالعحب

 ١ يبيدب ىلإ بلقنت تدب ىم ةهبشلاف. ىصقاالا دحلا ىلإ ارو
 )00 21 رم لع رقيال دق ادرفنم لجزلاو . ثحبلا لبقيال



 0س ول دس

 ؛ءأطا ىف لجرا امأو . هنع ةبغرلا درجم ىدعتي ال ًاروفت هنم
 مطوم ىف هلوقو انيدش ادقح هروفن ىلقنا رفن ىتم هناف

 1 نم رثكيي ناك ىولم نع انعمسسام اريثك * رخآ

 ,يرالا نئاالتا لثممب اعاد طيحب سرملا ناكف ةنزحلا تاناورلا

 تراث نذلا نيجرفتملا جايه نم هيلع افوخ هجورخ دنع .
 . ةيمهولا مئارجلا كلت بكترا هنال هنم ماقتتالل مهسوفن

 ةيلقملا تاعاملا ةلاح:ىلع ةلدالا ربك أ نم ىرأ امف اذهو
 كلذ نم اهيلع ىمهوللف . اهف ريثأتلا هلوهس له صخالابو

 رييْملا مدع ىلإ ًارهاظ اليم ةلايم ىهو . ابيرقت قحلا ام
 ٠ ْ ْ ا

 ريغ تاماخللا سوفن ىف رثؤي ءىثال نأ دقتعا تنكو

 نييو دقتعأ ام نيب قيفوتلا ىلع لاحتسا مث. ةاعدلا صالخإ

 مهسوفن لئاخدو ىنطولا بزملا ءامعز راوطأ نم م
 تلطلام ريغ ةايحلا هذه ىف نولمعي امم نوبلطيال مهمأ نم

 بكرمو . ةيفاص ةعرجو . ةغلاس ةمقل نم اهم لماع لك

 هذه لح ىلإ ثيدتها ىتح "” ريثو ًاكتمو .""” هراف

 نيخن نيل (6) قذاخ طش فيفخ )١(



 د 0

 ' ىف داوقلا » دجو عامجالا حور بجاص لوق ىف ةدقنلا
 ' داقتعالا لهأ نم ًاميج اوسيل مهنأريغ . ماودلا ىلع ممالا

 ١ ٠ بلاغلا ف م لب . هموق ىف الوسر ءرلا هب ريصي ىذلا قداصلا
 ١ نوقلمتيف ةيناذلا موعفانم ءارو الإ نوعسال نويئاطسفوس

  ذوفنلا نوكي دقو . ماضر اوبستكيل ةلفاسلا رعاشملا ىوذ

  لاوزلا ميرس هنأ.الإ ًادج ًاريبك لئاسولا هذهي هنولاني ىذلا
 ٠) الأكل ةدايق لع سانلا ردقأ نأ دقتعأ تنكو

 م مأرجأو . اناسل موحصفأو 1 57 . الق ماكذأ

 ١ نم مهيف سيل ىنطولا بزملا داوق نا عيار امان: اماق

  ”ةقالط نم ةصاخ ةزبع اهف اشن ىتلا ل متو

 تمقو ..روم تلا . عسأو ملع وأ ملق ةغالبوأ ٠ نال.

 ىتح 'برطضلا رئاخلا ةفقو ةيصعتسملا ةلضعملا هذه مامأ

 لهأ نم ابلاغ داوقلا سيل هلوق عامجالا حور ىف تأرق
 وليلق مو . ءادقالاو لمعلا لهأ نم لب ةفاصملاو ىآرلا

 . ءأرصب اونوكي, نأ مهتعاطتسا ىف سيل هنأ ىلع . رصبتلا

 نوجر خم مو .نوكسلا مث كشلا ىلا ابلاغ ىدؤي لمأتلا نال
 نذلا نيسوبلملا ةضيرمألا باصعالا ىوذ نيب نم ةداع
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 فرج انش'ىلع اوسمأو فصتلا ىلا ةيلقملا ارث .رطسا |
 ممدقتممناكامنيك او دقتعاام داسف ىلع ليلدلا عفنيال .نونملا ٠

 اهنم انلاب اودصقام بلط نع ةجح مهن الو . الطاب

 . دابطضالا الو راقتحالا مهيف رثؤي الو . غلب ام "7 لطملا

 ناكو رخآ عضوم ىف هلوقو . ادانعو اسوهم مديزي كلذ لب

 ةيواسنرفلا ةروثلا داوق اصوصخ ممالا نم داوقلا ربك أ

 1 مهدشأ ًاريثأت مربك اناكو ٠ اذه لولا ولا

 هي” لطيختلا نع ءازباخ شهديل ناسمالا ناف . لقعلا ىف

 رق مل نمو . ريييسور وهو ًاردق مهمظعأ لئاسر ةعلاطم

 00 كلذ ةوق هب للعي ام دحيال هتايح ةمجرت نم اهريغ
 35:ةقشقش و[ ناسا لك ىلع ةيراج ةيلك غيص . . . قابلا

 ةقيرطلا ىلع مبلعتلاو ةيبرتلا بنك نم ةظونحم ةحاصفلا

 : ايطاطخا نم هك اعل ىف انتج اللا

 امالا عافدلا وأ موجحلا لئاسو نم فرعتال داكت سنن

 :رابم نم له : هليمزل مهم دحاولا لوق نم:ذيمالتلل هذوجلا

 ةدشو لمم فنع . ةدراشالو ريدنالو ئآر كانه سيلو

 هدسذملاناطيشلا طيخن () أطخا -هيارو هقطنم ىف لطخ(١)

2 
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 - ةلمملا ةعلاطملا كلت نم ءىراقلا غرف اذاف . ةمئسم ةدشو
 ١ فيرظلا لجرلا اا نك 1ك :ىل لوقا ةجاملاب رعش

 ١ الزعم لسمك

 . ضعبو ىنطولا بزملا عابتأ ضعبل بجتأ تنكو
 نأ دعب نيمرجم ةانج ىلا اولاحتسا فيك هدئارج باتك
 ' مهسوفن اولماحي نأ مهيلع ناه نيكو .ايقتأ ءافرشأ اوناك

 ضارعأ كتهو ءايربالا بس نم هفرتقت امم ءاضغالاب
 ا 9-0 ةروصب ةيرشبلا ءامنلا ىف" بعلاو فارشالا

 تنك 6 اياثدلا رئاغصو بونذلا "'يمل نع نومفرتي اوناك نأ

 "079 ىلنلا ىدنأ ناك ىذلا نيكبملا ىئابلا اذهل بجعأ

 ةعرج رظنم هرظن مف نع لعق . اهداو ءاج مهرثكأو

 نطولا هتمب رحب برضف اهليبس ىف كله مث اهبكترا ىتلا لتقلا
 مث اهدمب نم لثي نأ تاهيه ةبرض همدخب هنأ بسحي ىذلا
 .: تأرق أم دنع تاعامجا مزاول نم مزال كلذ نأ تفرع

 هدوجو نم بستكي درفلا نأ : عامجالا حور بحاص لوق

 | الايما ىف لاسرتسالا لع همجتشت .هريبك هوق عما لبو

 (؟)سفنن ريغ نمهبرش هاملا بع )١(



 مسلسل ”وو ب
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 حامج حبب كال وه 3 . هرورضأا ًادر فم هنع مجحح ناك

 عيجج نيب اعمل اهلاعفأ نع هلأستال ةعاجلا نال هن

 نم هيلع لمعلا هرحي دق امب مهنم دحاولا رمش دارف الا

 « ىنينيال امع سوفنلل رجازلا وه روعشلا اذهو . ةعيتلا

 بيبا ةعامجا نع ء مارا ردصت هر جا "1 عضوم ىف هلوقو

 مهنا اهدارفأ نم اهوبكترا نيذلا دقتلو "وق سا

 0 نأشسيل اذهو . مهلع ًاضورفم ناكس جاوب اوماق

 1 ةيحايشالا لا ا
 نال قئاقللا مدقت ام سلختسأ نأ ىننكمي انهو

 فلا ةئام 2 فال رشع وأ دحاو عاججإ سبل )١(

 نم فأر ىلع ةدحاو ةوق نيدمتسم دحاو روعشب نبرث اثم

 رثأت دحاو درف ىأر هنال ىأرلا كلذ ةحص ىلع اليلد ءازآلا

 نيب حجرتم دحاولا ىرآو . ىودع وأ ديلقت قابلا هب

 تاوصلاو اللا

 ىف مهئالقعو سانلا ءايك ذأ نم ةعاجمامضنا سيل (؟)

 لضف ىلع اليلد تاما نم ةيمجج وأ بازحالا نم بزح
 مهنال هئدابم ةمح وأ هدصاقم فرش وأ بزحلا كلذ



 ت0

 0 متارسو فرت اول نأ دس“ الا هتبتع ناوزاتجي ال

 هباب جراخ مهيصعو مهتيدرأ
 كذ دئاقلا ن 00 تك أ عرملا ةدايق ىف طرتشبال («)

 ' كلذ نم هيفكي لب ًاحيصف وأ ًاركفم وأ ةيهاد وأ القاعوأ

 مهيولق ىلإ لاوض ولا ليسو هغانتأ قاوذأب معلا نم ءىث هلك

 ٠ ممابغرو هنئايز َقاوذأ , رجاتلا لع نع 1

 ١ .نيرخآل مهضغبو سانلا ضعيل ةعاججلا يح سبلا(5)

 0١ تسيلو . نوضغبي نم ةعضو . نوبحن نم ةعفر ىلع اليلد

 رومشلا مساب امتوفرتقي ىتلا مهمئار
 000000 هيف نوكرتشي ىذلا

 ”0007 نه نومتشنوأ ..لتقلا قجتسل نم نولتقي نأ ىلع
 1 وكنام اريثك لب . راقتحالا قدس نورقتحيوأ مشلا

 ةعاممجا كلت دئاق نوكيام دنع كلذ نم سكعلاىلءةقيقللا
 00 مهئاينداو سانلا 50

 ١ 2 تاعامجاةدايق ىلع رادتقالا ماع اردتقم نوكيال (8

 ش هتاباتك ىف بهذي ن م امعراصمو اس واقم رانا

 7 نمو . ىلقملا ناهربلاو ميحصلا سايقتلا بهذم هتاباطخ وأ

 70 ةطسفسلاو قيفلتلاو بذكلا نم سارتحالا ريثك نوكي



 ا فضي 3 2و سلا
 كرت

1 7 70 / 
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 3 ع ١

 شيش اها ممم

 متشلاو ةهافسلا نم ملقلاو ناشالا رهاط وأ ليلضتلاو
 تاعامللا لطخ نم صالخلا ىلإ ناسنالل ليبسال (ه)

 نع هسنن سبح اًذإاالإ اركفم واكد قطا

 سفنلا ةبالصو ىأرلا :ةعزع نم هل ناك وأ . اهيلا مامضنالا

 . هل ةعيبط ريصل ىتح درجتتلا لع هسفن' ةيبرت نم هنكمام ٠

 ٠ اةرفثكاممتعو لانك اذهاش اهي

 بزحيىلإ مغني نأ ةساردلا ءانثأ ىف ذيماتلل زوجمال ()

 الإ ةوقلاب وأ لمفلاب تايعمملا نم ةيمجوأ ٍتازحاالا نم

 ةكلم باستكا ىلع هدعاست ةوق معلا نم دتسلانأ دعب ا.
 نونج نم صالخلل اهبا_ةكا ةملاعم نم هلدبال ىتلا درحتلا

 ماهضنالا ىلإ هرمأ لبقتسم ىف رطضا نا اهسوهنو تاعامجلا

 اهيلإ
 هعامجلا وأ بزحلا دئاق اه لسوتت ىتلا ىوقلا عيمج (4)

 ةوقلا بناجي ةفيعض مددع ريثكذ .وأ.هعابنأ لع ري اننا لإ

 هل اهف شيمي ىلا ةءوكملا ةمواقم نم اهدمتسي :ىتلا

 فطعكلذ نم ديفتس هنأف. بيذعتلا وأ نجسلا وأ ديدهلا

 رداونو هتبكن ثيداحاب سنؤيو . هب مهبشلو . هيلع هعابت



 قال

 7 هبذاكلا هدوعو نمو هنم للملا اهي ملأ الك مهبولق هتثيزر
 ” 0 0| للا ىف ثراةموكملا كلتل ناك ناف . ةددرملا هلاوقأو

 هو هنيي ةلصلا عطق ىلع ةرداق تناكو انآ لعو هيلع
 بيطخ ناك نإ هتباطخ عطق وأ ايفاحس ناك نإ هتديرج لفقب

 ١ | ةيقيذفتتو. مهرمأب ىنعي ىتح هنأشو هكرتتلف الإو . لمغتلف

 ظ مههلا اهب لسوت, ىلا ىوقلا

 نم َةَئلُؤْلا تاعامجلل ةررقملا ةميبطلا كلت تسل (ه)

 0 امثادا رش ولغلاو عفدمالاو قيدصلا ةعرممو هليلاو ةطاسبلا

 ٠ ”اداوق تاعامجلا كلت هللا قزر اذا (ًصاخم ًاريخ نوكَت دق لب

 د ةدامس ىلا !اوفوس فيرشلا عادخلا ىلع نيردتقم ةاهد

 0 اهلالقتساو اميرحو . اهانه و ىلا

 2 روهلاو بضغلاو سمحتلاو سوهلا دوجو سيل )٠١(

 )000 || أت لعءالبلد ةيرصملا بازحالا نم. بزح قف

 ١ ْ عوخلا لك ىف ةماع تافص اهنال اريثك اطاطخحتا اهطاطخحتاو .

  اهرطخ نم رثكا انيلع اهرطخ ناك ناو هيبرنلا ةيقرشلا

 ا اهريغ ىلع



 هريهد نم ةبقح ىشق ىفانأ تايآورلا ضعف س0

 امتاو هتايح ىف ةدحاو ةرم اهرب مل ةيلايخ ةاتف بح املوم

 ىف اهمافرفتمو نساحملا ىش نم اهفلأ ةروص هنهذ ىف ليخ

 هينيع ىف تيس هتلي ىف ثرقتسااهلف  رقلا زرع
 هنت نيبو هنب لاحو هبلق هيلع كلب اياد

 ضرالا ممس نيب امنع شقفي أشنأف . بهذم لك هب بهذو
 اهدجو ىّح الاوط اماوعأ اهرصبو

 ىملاكلذ انأ ىنال ةصقلا هذه بذكأ نأ ميظتسأال ٠
 ةليضفلااهيمساو ةاتفلا هتلاضىمسي هنا الا هنب و ىببب قرفألا

 اهرمأي تيبع ىح اهتع تشتفواهدجوفابتب راك |

 البس اهيلا تدجو اف

 رجاتلا تيارف واجتلا تيناوح ىف ةليضفلا نعا تلا
 رانيد- هتمثام ن رانررذب ديف ةتالخو ا مئاب باوثأ ىفاسل ٠

 لا ىلإ لكوولو ٠ ىناثلا رانيدلا قراس هنأ تماعف دحاو

 لاطعاو ماردلا صوصل بفقاعأ 3 ىلع ناه ان ءاضقلا
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 "الل ىلفشتيو لام بلس |مهنم:لك مادام ريئاندلا صوصل

 ' 0| ةذلع ركلا نكلو هحر رجاتلا لع ركتأ الانأ

 ةعلساا بلج ىف هسفن دهج ىلع هثازج قوف هنم لوأنتي

 .. ىناثلاو. لمعلاو دحلا لدب لوالا نأ همارحو لاملا لالح نيب

 نفقا شغلا لدب

 لدعأ نأتي رف ءاضقلا سلاح ىف ةليضفلا نع تشنف

 دلال ىف وقيعال نا لع هلك ضرما صرح نم ةاضقلا

 اذه هحنم نم اهلع هبساح ةوفه هيدي نيب ىذلا نوناقلا

 وانك امأ“ ءايإ هبلسي نأ ةفاخم هملع سلجم ىذلا ىتركلا

 .اهلهأ ىلع قوقملا ةحارإو ملاظلا دي ىلع برضلاو مولظملا

 .لويذ هدنع ىبهف بونذلا نم اًَزانم تابوقعلا لازنإو

 الع قرشا اذإ الا انأشب لفتح الو امل "” هبأبال بانذأو

 "للف قيرط ىف نوناقلا عم تشف هدمسب بكوكلا

 ف 5 هاذ نيب ابق رط تلتخا اذاف.:انانتاوأ ةفداصم

 .ًاذاف . ىناملا ًاربو ءئربلا نادأو ملعيام ريذب قطنو دقتعي ام

 هب لفت>او هَل نطف" ء ىشلل هنا 69

 تا

 0077 ذ ] ] ذةا49ذذ ا ا مآ آ1آ111010|770#آ]1ذةزة0242 001206



 هك

 هيلع نوناقلا مح هيلا هترذعم تناكبتأع كلذ ىف هيلع سنع
 الإ نوناقلا امو نوناقلا ريسا لقعلا لمحت نأ ديرت امناك

 : همئاعتض نم ةعخْسو لقملا تاتل ل
 ُس وقار قاعات كل مادهأو ةضتلا لدغأ نإ ع

 حبرلا نوناق ىلع مهماكحا نوقبطيف نورخ آلا امأ . اليبس
 نروودف موزلملا نم مزالللا ةلزنم رانيدلا نم نر

 أمدعو ًادوجو هعم

 قنلا كيرف ءاينغألا روصق يف ةليضفلا"نغا

 تييثلا زاج ناك واف لوالا: امأ "'' . اقالتءوا (ميحشاما
 نينأو اهنينأ ليللا فوج ىف عمسو اهنع هللا ىضر ةمطاف

 هبلق نأ هنم ةقث نأ هينذأ ىلإ هيعبصا دمام عوللا نم اهمدلو .

 تايبن هئانثأ نييرمت الو.ةمحرلا ثايش بنش ا ل

 : ءابهصلا زتثو . ءايسملا رغث نيب هلاق ىناثلا امأو . .ناسحالا

 ةليضفلا لخدت نيلجرلا نيذه نم لجر ىأ دي ىلعف
 , ءاينغالا روصق

 ةدهاتملا 3 تب تيارف ةسايسبا عماجم ىف اهنع تشنف

 ةةلايملهلا| فلتم(١)
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 5 رو ا

 )0 يّدكلا اهانمم هفدارتم ظافتأ طرشلاو ةدعاقلاو قاثتالاو
 : نبك يف ل ىسركا ىف م كلا نأ تياوو-.

 . 6 هتّمي رمل » ضمن اذه 1 الإ امينفا فرقا د هيئارع

 000 ]ودع ىدعا نا تقارو , هتدهاعم ضئن, كاذو

 00 |[ ةرئسو اهنزاغ رف تدكادغ ةمأ زك نأوب ناسنالا

 ”000 01 نآهقا ءاش امابتنس روبظ لعو ابعالق كوت ىفو

 ا امهنيي مقو اذإ ىتح . باذعلا نينافاو تولا هد نمابنسالا

 سبا باقلالا نم بقل وا دودلا نم دح ىلع فللا

 . ؟رافظأ ةيشحولا ددعلا كلت نمذخماو عبسلا ةورف ناسنالا
 0000 ع ردكو ىلوالا ديعقهيابناك اانثأو هراتظأك

 وأ هب الأ اهنم دوميال ةمجه همأ نباو هيبأ دلو ىلع مجه من

 0 للئاقمْلا نييدتملا تلاسوا كناو . هيننج ىتلا هس

 لا ةدجوملا هذه امو التقت مالعو ات أشامو اكبطخ

 . . مبىدبعواهتيي ةموصخلا تأدتب | ىّمو (مكيبنج نيب اهنالمح

 |00| اثفرسل اهيف انلتتقا ىلا ةعاسلا ىفالا ايتفراست ام امن

 امضيل الا امهرايد نم اجرخام امهيسفت نع ناعودخم
 دئاقلا ردص يفاناشين وأ كللملا جات ىف 1

: 



 4 را 00 00 ١ 1 لك 7 ىو 1
 ل ١

 : 0 2اعل ١

 71 ا ا
2 3 

١ 9 : 

| 

 تي.أرف فحصلا لاجرو نيدلا لاجر نيب اهنع تشتفأ ٠
 امبنم الك تيأرو نبملا قاونسا ىف .لوقتلاب نا 001

 اهم ردحتي ةرغث رشبلا سوؤر نم سَ ف ل رغث دق

 ىلإ كلذب لسوتيل ابلتتةيف بولقلا ىلإ و اهدفيف لوقعلا ىلإ
 كاذو ةينطولا مساب اذه . اهبل بف نئازخناو ايقوتسك تاغ

 3 را

 للا ل ا

 مف اهطومو اهيرت هنأ ملعأ ناكم لك ىف امع تشنف
 أ ريخاوملاو تاناخلا ىف اهدجأ له ىرعش تيلف اهبرثعأ

 نوجسلا ناردجنيب وأ صوصللا تاراغم ىف
 زواجو هلك ىف بناكتلا الغ دق سانلا نم ريدك لوقينس
 اردص سانلا رود ىف د لازال ةليطقلا 0 0 ١

 مهلك اولوقي نأ لبق ممل لثأق ىنإو ٠ ابذع ًادرومو ٠ ابحر

 دقع دقف اهناكم لهجأ ىتنكلو ةليضفلا دوجو ركفأ ال ىنإ

 أم ىتح ىرصل امل ملظأ ءادوس ةباحس ىنيع مامأ سائلا ءاير ءاير

 ًامطاس ًايكوك الو :ًاعمال انجن ءايشلا ةحشص نو 7

 اهسابل سبلي مهاكو اهلحتنيو ةليضفلا عدي سانلا لك
 رسك : )١(

 14 : ١



 ا يا

 4ك ءايك ذالا وصل رظنم نم اهمدع اهلدعنو اهءادر ىديربوو

 ' ىل نمو . انظ سانلاب سانلا ًاوسأ عدخم رهظمو ءايبغالاو

 ليللاو كلاما مالظلا اذه ىف اهيإإ لوصولا

 ٍ ةايحلا ةداعس نم سانلا هب ثدحتيام ًاحيحص ناك نإ

 'ا0 001 ى رثعا نا ايف ىدامسف اميعنو اهطبغو :اهيطو

 هعنقيف هقدصأو دولا ىققدصي قيدصل ىبأيح مايأ نم عمو

 .هءارو ام ىلإ كلذ زواحتت نأ نود ىصالخإو ىدو ىم

 ١" فيرش عمطم ريغ ىف عمطي الف سفنلا كر نا نا

 0000 05 ثدحي الو انو ظنحبالو ادقح لمح الق ىلقلا
 لادللا تيرش هرضحم ىف ةءاطلخ هب ثدحام ريغب .ةتولخ

الو مثيالو بذكي الف
جع قطنيالو ضرع ملي 

 ْ 00003 ١ ر

 ةليذرلا ريغ ضغبي.الو ةليضفلا ريغ بحب الف بملا
 اهارآ الو اهانمتأ ىتلا ةداعسلا ىه هذه

 )الا نرتو .اهراجشا ونين ءانتلا _نعايرلا ىرال ىنإ

 - مئاسنلا لمانأ ىرأو . ءاضيبلا لامرلا ىف . ءاطقرلا ىعافالا

 [شحفلا رجهلا )١(

 نود 1: نمنارد اذ 7

 ب

 0 ...٠ .وندسع ةيقا ال“ ل ايما ا ل ا سو ف



0 
2 , 

 .. نهض لا

2 

 . قاشعلا تالا ميوملا تح فارردلا تاروتدع تبعت د

 ةيعتام لوادملا روخو ل ريقص نيبام عمسأو

 يىنرسن الف . ناديعلا راتو وأ غلبت ال ام نانالا فت نم غلبت

 دهاشمأا هذه نيب ىرأ ال ىنال عمسم ىبرطن الو رظنلا :

 ظ اهدشنأ ىلا لاض ةارأ ٠
 ْق اهيدح لقثو ىنيع ىف ةليذرلا هجو حمس دقاأ ١

 هك الف بلف الب شيعأ ل ىعأ لا 1000

 , اهزحو اهرورسو اهرشو اهرب

 شيعلا ,بيط .ىدقفب ندقفي. راغص تاينب الولو

 : لوقي ىذلا هدجو ام هيلإ قييكشلاو هب نسل الانف م نياق

 ىوع ذإ بئذلل تسناتساف بئذلا ىوع

 56 2 ناسنإ ثتوصو 7 3



00 

 ظ نوزحا اها
 نأ ًادهعرهدلا ىلع تذخأدق كنأ ملت تنك نإ

 1 كراوطأو كنوؤش ؤش عيمج ىف دير م كل نوكي

 0 7 . علطت نأ كب ريدخ ىهتشلو بحت ام الأ كعنعو

 : د طر وأ. تام كتاف الك اهنانع هيلز لا ليبس ىف

 .اهئاطعو . اهدرو اهذخأ ىل ماالا قالخأ لمت تنك نإو
 و . ةمجار اهيلع ركت حبت مم ىلع ال اأو« منمو
 مدأ ءانبأ ميمج ىف املخ كلتو اهتنس هذه 0 اهدرتستف

 0 نمو خوكلا نكاانو رمقلا 7 نإ ان كلذ .ق  ءاوس

 3 نم ضقت «ءاربغلا طاسب ىلع ماني ن نمو « ءازومإلا ماه هلاعنب

 ١ هناصأ ضرع لواب.تنااف ل اك كر

 تئاصلا ةديرح ىف ةقراخ ة ةعدب كباصمامو نامزلا مح

3 5 3 
 نازحالاو ١

 1: . كل ىءارتي ناك لم 0 0 الفا را نال رح ثنأ

 0 امو ًارورس كبلقو ًارون كينيع الميف كتايح ءامس ىف
 - تلجأ كنأ ولو « هتدجو ؛ اق ةتدقتفا نأ: فرطلا ةرك الا

00 



 نا

 اعف كرظن كنا ولو , كنزح ىف تولغالل « كلمأ ىف

 كلاتهو ءارهاز امم هنلظنام# انطاخم اقرب تار

 هلوق كيب الق واط 0147

 ركشت ةمينلا هتقاَواَذِإ م ةايلعا هذه ىف 0

 املاوز ةعاس لكيف بقرتو اهب بيرتسلا رظن اهيلا رظنو امن
 هتدع اهقارفل دعأ ىف الإو كاذف هدي ىف تيقب ناف اهءانفو

 لبق نه
 ُتولاةعاسءاكيلا ناكام دالبلا ةعاس ذو

 الولو ءرقغلا نم عزملا ناك ام ىنغلا ماودب قوتولا ًآلولو
 *قارفلا ةحرن تناكام « قآلتلا ةحرف

 اياوز 0 سما هنأ ر ىذلا ىتفلا كلذ نيك

 نم ءادوس ةباحس حاضولا هنيبج تالظ 'دقو ةماعلا ةيدنالا
 هردص ىف ىشمتي هيلق نأ نمش اعاك هنن لظ ردنا نطل

 ءهحنا وج نيب هكسمل هيلع فطعي وهف هنم رارغلا لواحب هنأو
 ءءاش ثيح هلييس ىف ىقع دكزتل اري ةيشلب دازإ ٠



0 

 نم قيم 4 6 ناقفملا نع نكس باقل 0

 ِ نا جالاو

 97 تلق ءءىثال لاق « قيدصلا اهيأ كلاب ام هنأ
 " كتاهجام |0013 ام رغ ولو كيفن قام ىدتكت

 ' ىلإ الإ وكشأ الأ ًادبع هللا تيطعأ ىتكلو كتفرع ذم

 ظ نم دحأ دنعالو كدنع جارب انأامو «ءربلا ا را

 : . نإو ملت 5 بيبطلاو ابيبط ىتبه ت تلق ىئاد ن ا 1 سانا

 3 ؟ نأ اناف ءامئاد ئزميو ايلاغ نكس. هناف اردان قشي ناك

 ! ءاملا ن نأ ىلع« كدي زمت نع رجع ا.الف كتلاعم نع تزجع

 1 000 راق راطألاو سيفختلا ىلا ج جاتجا هنايلغ دعشا اذأ

 1 ١ " ةردملاب مهلا

 ” تارذلا ارادوا ربعلا هجزامت اثيدح ىثدحي ًاشنأف
 1 مهقتال ةيبغ ةلهاج' ةجوز نينس نم بأ ىجوز : لوقيو

 - «اهشيع هيفرتو '':اهتابل ءاضق هيف نأ الإ جاوزلا ىنمم

 "ولم ىلا نسحأ دق هنأ بس هر ءابنيش فامرإو

 | نيا ءدرسلا ا روذلا ةكلامؤ ةمعنلا ة ةبسرو دج

 هبا (9؟) ةحاحلا - ةنادللا 00



2 

 ْ 0 ا

 هل هللا رفغ سهذ نكيلو ء ريثك ريخو «ريقو لآ ا ١1
 اجوزلب الام سك اًارجات نوك !نآللرإ 3 |

 ةآرصو اهينم ىشجويواهرشحم تنوي ابشن ىلا" ١
 ريخ ىف ىبذكتال هاك ىسشن رق اهين ىءارا 0

 اقيدص اهجوزتأ ىتلا هجوزلا ىف دجأ نأ دير ىنإ رش الو

 لبحيت ةأرما ىف هب ىل نمو ةقادصلا بتارم نمايلعلا ةبترلا ىف
 مي اور نأ ىلع .اهبوث سبلو اهلفط عاضرأ ىتح
 ىرخاو اهرعشل ىرخاو اهسبالمل مداخ امل تناكد قف انجاح

 ةصاخ ةطايخو ةنامربقو عضرمو ةلساغو ةخاطو اهريرسسل

 اهسلج نقرافيال تاسنؤ.و اهنرايز ”' بنيال بيبطو اهب
 أم قفنت تناكف ,لامجا ةمعنب ”نييلع هللا معنأ نم نكت ملو

 بوذكملا لاّجطاو بواجلا نسحلا ىنابلخد فحل 1 دز

 ظ نأ عيطتساف ىقأشو ئكارتتو عر لفبت تناك انيلَو

 تناك لب اريدقتو اليخت بازعلا نم ىسمن دع اذ |١
 اهب طبحملا "تحلل لهحملا اذه نمو اهسفن نم مقت

 ةناتسالا سسساوجك سيساوجو ليللا اتت |

 حايصلاو ةيلجلا وذ بجللاو



 , د

_ 5!» - 

 - ىلق بهذم نبأ ملعتل ىدق ءىطاومو ىرظن مقاوم نيقاري

 ' داكتو هيلا رظنأ ىتأر اذإ بكوكلا نم راغتف ىسفت ةبجوو
 3 آر ةعا اهسحنو هبل قشنتأ ئذلا بوثلا قزم

 كلا ىبأ ١ ابرشع مال الا نم ءوأتأ ىتأر اذإ تملا ظ

  اهحبق ”"ةرثالا اهلكلو بملا ةرينب 0 ايف ىريصم
 اهنأ اهنم ىتظيني ناك ام رثك أو هب ىتأت ام لك حبقو هَل

 ا ام

 | 011 .اولمللاو تاتنللا للم باسملا باب لغ متفت تناك
 مضت داكأ اف ى اداب اذا ىف ايف ولجأ ىلا ةماشلا ف
 5 تفل 1 لاك انمغات تكن نان ءاممداو

 1 17 نتلؤلا نأ تلظ ناتك ىف 3 إو شيدح ابضغأ

 )0007 لاجرا اهذختي ىل ءانلاب ةياكناالا بتكلا اونلأ

 20 اللا ناكف « نهب رماسصو نيثداحم هب. نومصتم
 0  لوقلا ةلمجو اهلل اهموصخ طار اهدتع اهئادعا ىدعأ

 نوكحل اهقلخ هللا نأ الإ رست نأ ميطتست تناكام اهنأ

 1 0 ىقلخام هل اهمايح راوطأ# عيمج ىف ةبعال ةيهال ةلفط

  اهبملو اهومل ةادأو ءاهرصق“" هال ةنيز نوك ال

١ 
: 9 



 ال انقر نا كر امءأ الو بتك أ الو أرقأ الف

 ال ىتلا ةلمملا ةليوطلا اهنيداحأ مأسأ الو ىلامجأ ةلوازا ركبأ

 تيفاو ناف «ءاسنلا بايتغاو «ءايزالا دقن ىلع الإ لمتشقت

 ناسنإ نم ةذحاو ةظل ىف تلاعتسا الإو كانؤ 0

 اهنعمسنال ةلؤم ةلك فرعت الف «سرتفم شحو ىلإ قطان

 تنكسف ىلع اهب مجهنال صيئنتلا لئاسو نم ةليسو كرتنالو
 تولا "ىلإ ببح ءاقش' ىف اهضغ باذعو اهاضر لأ ْنِب

 أبعم شيعلا نأ تار دقق دعلو « ةأيملا هجو ىلإ ضغلو

 ضرالا هجو ىلع امو اهنقرافق اهقارف نم ادب رأ رض ليحتسم
 لالا نم ىرظن ى ج.ساالو دحلا نم ىلإ شغب

 ةجتورلا نع شتفأ كحرو ةلهاجلا ةجورلا نم ىلي تا

 مام قئثلا جاوزلا ىف نأشلا نم ىل ننوكيل تلقو ةللا

 كلت“ دعت و. زاتخلا ىلإ راصام دعب لوالا جاوزلا ىف ىل نكي.

 تلزام اقصالم ارا ظملاىل ايف .رابتحالا كلل

 اهرمأب انعم لازأف ءاتف هب ف نأ ىراوجب ىف 0 عمسأ

 ةديسو امسردم ةفباب تحبصاف اهبداو اجرت 1

 هملعو هيّذه هذيملت ذاتسال جرخ )١(



 : ممل

 "0 01لا ىح ريللاب تدق اف ابأو اييذهتو الضفو ماع اهتارتأ
 !ّ تمقوف اههوجو ميج نم ةديدجلا ةًارلا اذاف امتطلاخ م اهابأ

 : ل لح نكب | اناكم تاحو عقوم نسحأ ىسفت وم

 7 لاف ىنبطخأ نأ ثبل اف اهيبأ ىلإ ةاعذلا تاع

 ! لامالا ءامس ىف ىر أ ىتا ىلا ليخو الويس ار ىلق

 ئ 3 )0| ضللاانا " تلجسو .اليلق اليلق وندم ًاممال امحن

 00000 كاذكل قاقو هائيس نم فلسأ ام «هتاتسحي رفكي
 -ادحاو موي الا هنييو ىبي قبب مو هتدع ءاتما تددعأ

 هارقاف ةبك ابف تاتكلا اذهب دا دق ديربلا لماحت ل ذاو

 : لونع“ امالع ىلا ىهتلأ م قيكف ريشو ةوصق هيف هيف نأب

 مادتملاو ةروصلا نسح - ىف مسر يلع باتكلا لمتكي همي

 ٍْ ا تيارتق هتك ى اع أ مسارب تذل دقو ةليخج ةاتف رصاخم

 أي اماباتكلا

 ا ا1 كلاو |هيأ ىلا ةنالف ثبطخ كنا تملعد

 '000 اةلطدحو كرظن كبذك دقل ىرمعلو اهجوز نوتتس

 | كلا نوكك نا اع ان ايت ادعس نكت كلتا كل لاق
 هباجأ ىأ هيطخأت دلك ىلا“ نداق نط لاَ ه(١)

 00001 داو قالا لس (0)



 د فولو

 بحي التما نأ دعب اهبلق ىلإ كبح صلخم الو كريغل تراص
 نإو ءاهم كدي ضفناو اهف كيأر نع لدعأف « اهقشاع
 ىحالخاو ىربخقدص قةحنت و قشاعلا كلذ وه:نم فرعت

 اذه مم ةلسرلا ةروصلا ىلإ رظناف ىتحيصن يف كيلإ
 : عيقوتلا : « باتكلا ظ

 لك تقرع ىح باتكتلا تارقؤ مروصلا ت00

 ةياهسب ترعشو ىاضعأى ىف خنصر 0
 تيار امءوببو كيلا لوس اذ لع تذشغ دق ءادوس

 لكوهو هل تلقو هباتكه يلإ تدعاف اليلق تكسامت ىتأ الإ

 01 عيرجاف ذاق را نم كينعي اذام . لوقأ نأ تطالب اخ

 تنك ولو اهتقيقح كل تربظو .اهرش كل تضل

 أهبح نم رافختتسالا ىلإ اهتوف ىلع نزحلا نع تلدعل كناكم ىف

 نع ىتتل أس نإ امأ اهيف ىأرلا باوص نم ملأ امىلع هللا دمو

 نإ الإ مويلا دعب كل ىراال ىناف كلذ دمب كجاوز ىف ىنار
 ىفدهز دقو تامه هلاقام لوقت قا "يد

 «ريدلاىلا هابسفن ةئيبخ كردأو ةأرملاةقيقح فرع امدعإ جاوزلا

 جوزتيال ابزع شاع ىأ برعت (1)



 كك

 ري ركل

 ! ١ 3 و مويلا اذه 23 تاظيتسا

 2 ابيرغ حاملا كلذ ىف حلتو ىل حسمتنو شارفلا فناجي

 ” اب قطنت تارظن ىلا رظنت تأشنأو هب لفتح مل ءالل ىلا
 ”000 ىف رثاف نازح الاو مال الا نم ابنت هيلع لمتشت

 ”00 دك ل نأ تبت حادي دش اريثات اذه اهرظنم
 ٍ 2: . ناك 3 اهتبرك جرفأو انتحل قو رعأل < ناوملا هلع مهفأ
 00 لاو هيلا رنا ليطت اهنا تبارف الفقم ةقرتلا باب
 ا ا 017 ايلا تق رعو اهضرغ تكردأف هيلا هحما أر اذا
 - ماضفلا ىلع اهرظن مقو اف هحتفب تعرسأف . بابلا امل حتا

 - ىلا مهو ثزح نم املاح تلاحتسا ىح ءامسلا هجو تارو

 0 يلا . تدعف اهايبس ىف ودعت تقلطناو « رورسو ةطيغ
 2 00 و ركل تاشتاو ىدي ىلا ىنأر تدتساو ىثارف
 مهنت له ىرعش تيل لوقاو اهاشل بجاو ةرهلا هذه

 رهملا توص ءاوملا 0(



0 

 لجا اهايقلب حرفت وانا دقفا نزحت ىبف ةيرالا ىنعم ةرحلا
 نع ابك اسماو اهؤاكبو اهنزح ناك امو ةيرما ىنعم مه اهنا
 اهؤاجرو ابعرضت ناك امو اهلجا نم الا باريشلاو ماعطلا .

 غول ءاووايسيسالا اهلل » ا
 نم دادبتسالا ىرشإ ىف اريك تادبإد انها

 ةفرغلا 35 نو ةرحلا هني رربعل اع نورت 5

 ملا نم حانملا صصقلا ريطلاو صفقلا ىف لقتعملا شحولاو ٠

 هجو ىف ركفيإال 3 مي ناك اعر لب . هئاقشو رسالا ٠ ظ

 ار لب . هيف وه امم ةاجنلا ىلا ليبسلا سمتلي وا صالملاا

 زاك و دي سابو نمسا اميه ف ءاقيلا نك . نم مهني ناك

 ٠ ةئاقساو هم . الاب

 ايلح ىف ىرشبلا .لقملا راح ىتلالئاسملا بها ن0 00
 ناويملا نم اناديم ةيارملا ىف عسوأ مجعاالا ناونيلبا نوكي ٠

 لمح لهو هتداعس ىلعو هيلع ًاموشبهقطن ناك لهف . قطانلا

 لبق ناك [6 هتييرحم ًاديعس نوكيل هلبلاو سرا ص 0
 . 0 ءاناكز بش

 ميه رحبلا ىف كمسلا حبسيو وجلا ىف ريطلا قلحي 4 ٠



 ا ا يا

 ٍ يف ,نانالا شعلو لايجلاو ةيدوالا ىف ءاشام شخ ولا

 ' . دحللا ىلإ دهلا نم هتموكح سب#و هسفن سدحم نيسبحلا

 '> .ةالالغأ ولسالسفيعضلان اف الل ىوقلا ناسالا عنص

 بد ١و لدعلا معساب هماظيل ان وناق ى اظاو اضاومأت ترا ك1 1

 1 5 ماظنلاو نيوبافلا ميسا هك رخ ةرهاوج هم

 0-0 200 الق هكرتو ةفيخلا تال الا هذه هل عنص
1 

 اانارع هسفن ىلع هسفن نم مقي صئار لأ دس م باقل

 انآ تاخافو هيلجر تاوطخو هيدي تاكرح بقرت

 صلختيو دبتسما باقع نم وجنيل هلايخو همهو تارطخو
 ءهقح دشأام هل بوو هلبج رثكأأ ام ليوف هبيذعت نم

 716 ىذلا تاذعلا نم ربك .أ باذع ايندلا قدجوت لهو

 0 ا هيف وه ىذلا نحسلا نم لل حس 0

 70 ةيلطسا#لا هريسأ ىلع ديقسلا ةيانج تسي
 1 حبصأف اناا هباوشفا هنا ةيلع ئريكلا ةظانج

 2  اهلع ةدحاو ةعمد فرذي الو ةيرطا كلت دقفل نزحال

 0 كردأو هنم ةبولشما هت رح_ةميق ناسنالا فرع ول

 ”00 ال دويثلاو لسالسلا نم هلقعو هملج طين ةقيقح



0 

2 

 كلذ ناكو صفقلا ىف دايصلا هسبح اذإ لبابلا رحتشي اي ٠

 الو ةيرملا ةملشأ نم اعانش ابق قر نا 0

 امتامسن نم ةمسن هيلإ صلخم
 امساو .اسايل نيلي واانانرع نسم هلع ادب

 ١ ع :

 ءابكنلا ةيهوا« ءاضمرلا ةحتل هيت ةلظ فوك لآ هكا

 نونفكي م ةونفك و لقطلا نوعي 6 ظاقلا ف 000007

 ءايزالا ماظن اذكه هل اولقو ىتوملا ٠

 8 مدلب امو هسفن هيهشنام لك برشيو لكأي ناك

 ضرلملا نم افوخ هبلق اوالمو كلذ نيبو هنيب اولاخ هتعيبط

 تيبطلا دير. الإ برتش وأ لك أي نأ وباو ثلا ذأ

 كالا و ىنبدلا سيئرلا ديري الإ ف وأ ملكتي نأو

 كرعف اس ىشمعيوأ 1 وأ موشي نأ يهساربكلا

 تاداملا نيناوق هن ىضقت اك الإ ابدآ

 شاع اذإ الإ ةايلا هذه ىف ةداسلا ىلإ ليسأل ٠

 هنادخوو هيض 0 همسج ىلع رطيس الار ح اهيف ناسنالا

 سفنلا بدأ الآ هركفو

 شاع نف « سفن لك ىف قرشت نأ سحب سمش ةيرلا



3 6 

 0 َّت ٠٠ كلاناله وأ لمعي ةكلاع ةماظ ىف شاع ام امور
 ْ ريقلا ةيلظي اه رخل و

 آ000 بلالا ةايح تناكل اهآلولو ةايللا "ةيوللا
 ١ .  ةيعانص كرب لافطالا ىديأ 2 لياغلا ةأيح ءىش

 ٍإ . امراطأ وأ اديدج مداح ناسنالا مران ىف ةيرلا تسيل
 0 اشحو ناك ذم اهيلع رطف ىتاا هترطف ئه امناو ابيرغ
 0 رابقإلا نابعأب تلسو رردمل

 00 يبل ةيرلا بلطل هديدنع ناننالا نا
 أهايا هتباس ىتلا هقوقح نم اقح فط» وه امناو دجتم الو

 دي الو هيلع قولخل ةنم الف اهب رفظ ناف ةيرشبلا ملاطلا
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